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Ἂ ἔ ; 

ἘΧΞΟΒίθηθ βἰπα 15 Ἰθϑέζί: 

Ἀϑβομ πῖκ πὶ Οἰοδὶ ΡΒ ον ἔθη οσδίϊΐο 
ΝΕ Ὡς,  ς .. ὁ 

ἰδοῦ ΑΡϑι ΘΠ εα. ΚΝ. ΕΉΘΟΥ 
Με μιλεῖ ΝΌαΌΟΒ εα. Τειεῖ. 

τ ταί δρίξεαιι, Θασβδοθο. 6. 
εῳασοῦς.. 

γοιοβεμθηῖβ τως Αὐκβα οἃ. Η. 

δὲ ΟἸγπηξίδοβθ 1---Τ11.}) ἘΔ. 17. 
αν ρίαϊκ ἐταροθαΐδο δα, Ρημρὰ οἱ 

Αιοΐς. ὝὍΟΪ. 1. 1Ι οὲ 1Π1| ϑροὶ. 

: 1 ΖΘ] ΠῚ : 
ΨΟΙ. 1 Βεοὶ.1. Μεοᾶρδ.: ἘΠ..111.. 

" 2 2. Ηϑοῦθδ. ἘπΠ. 1171 
εα. Ἠοκϊοῖπ.. 

" 9. Ἀπατγτοτϊηβοβ8. 
ἘΠ. 11. 

4 

" 1. Ηοῖοπδ. Ἐὰ. 11. 
2 “2. ΑἰἸοοβεῖξ. Ἐα. 11. 
.» 9. ΗρΥΟΌ]οΘ5 ἔστθηβ 

4, ῬΒοσηΐβββδο. 

Ὁ}. 

ΞΙΞΙΞΙΣ ΜΡΡΙ ἘΡΤΝ 
Αὐϊϊᾶθ 

Εοπιοτὶ Πίωκ εα. ϑρίέσπογ. ϑϑοί. 
ΝΕ ΠὌΟἝῪἘ ς"--.-..- Ὄ Ὸ---. 
ἘΠ ζοῖη ἢ 

ΝΠ  ττππῖξς-ο΄ . 
ΝΞ τπτἰῪΝὄΝν τῶ ΄ὖἧἷὖὅ - 
Βερῖ. ΠΠ. ΗΌ. 13--18 
βεοῖ. ΙΓ. ΠΡ. 19-- 94 

- 

ς ϑάιρΡο. ϑεοῖ. 1. (οοπὲ. ΡΗΠΠΙΡΡ.1. 

ΒΙΒΙΠΘΟΤΗΒΟΑ ΟΒΆΑΚΟΑ 
ΨΙΒΟΒΕΌΜ ΘΟΟΤΟΒΌΜ ΟΡΕΒΑ 

ΒΕΘΟΘΝΊΤΑ ΕΤ ΟΟΜΜΈΝΤΑΝΙΙΝΊΙΝΗΤΕΑΌΟσΤΑ 
ΟΥΒΑΝΤΙΒΟΞ 

“ί ἃ 

14͵ 

Ἴς 

μὰ 

. 4. Ηδυβδοᾶβο. ἘΠ..1Τ 1. 
1. 
1.2 

ἘΠῚ. 11. ουτ. ΗΠ ροχιοὶη 1. 
᾿ 

Ἄς 
.. 2. Τρμῃϊροηϊΐϊα Τδυσίοα 1. 
.» 9. ΤΡΗϊσροηΐᾷ ατι86 ᾿ς 

ἥφείοαϊ οατπιΐπϑ οᾶ Θοοίεέιι π΄. ἘΔ. ΤΙΙ Ξ 

. 60 
- 10 

. 20 

. 80 

ΕΒ. ΦΑΟΟΒΒ ΕΤ ΜΑΙ, ΟΗΒ. ΕΒ. ΒΟΞΤ. 

ΤΙΡΒΙΑΕ ΙΝ ΑΕΘΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕΒΝΕΕΙ. 

Βοαθαϊοπα οΥτ βϑισίθ ῬΓΘΙΒ6, 

Πγβῖδο οὐ Αθδομῖπἷβ οὐδίΐο 5 56- 
Δοσῖδο δᾶ. ϑέδιδξ. ς ες 

Πγβῖδο οὐαίϊοποϑ ΒΟ] οοβ δα. Βγεηιὶ 
Ρίπᾶδτὶ λυ ΐπϑ ὁππ ἀοροτίϊία- 

ταπὶ ΓΔ ΘΙ... νατὶθῦ. Ἰθοὲ, δάϊ. 
οἱ οοχηχηθηΐξ, 1ΠΠυβέσ. Ζ. δ  ββθΉ. 
ἘΔ. 11. οὐτ. ϑεληοίαφιοῖη, Υ ΟἹ. 1. 

-.-- ὄ 0]. 11. ϑ6οὲ. 1 11. (Οοτασηθπί. ἰῃ 
ΟἸ ΩΡ. δὲ Ῥυίῃ.) (ἃ 1 μά 50 ...) 

ῬΙδίοπὶπ ΟΡΟΥᾺ οὐ ἶᾷ θᾶ. δέαϊῥαιτη 
Χ το], (21 ϑϑοϊίοπϑβ.) 

ἘΠ ΉΖΘΙΗ: 
ΥΟ]. 1. ϑϑοῖ. 1. ἀροϊορὶβ ϑοουδὶβ 

οὐ Οὐἰΐο. ἘΔ. Ῥολιγχαῦ : 
ὟΟ]. 1. ϑοοῖ. 2. Ῥηϑδϑάο. Ἐά. Υ. 
ΓΟ ΜΝ (τὰς Ἀπ οο ἋΣ τ 

ΎὙΟΙ, 1 56οῖ. 8. ΒΥΒΟΘΌΟΝ ο. 1πᾶ, 
ἘΠ ἘΠ πὸ πο ΟΝ 

γο]. 1|. οί. ΝΣ Θοσρῖαϑ. ἘΠ. 111 
ὙΟΙ. 11. ϑροί. 3. Ῥγοξαρογδϑβ 6. πα. 
ΔΝ ΤΙ δ. δνοδρῆσε . "ς ἀρὰ πε 

,Ο]. 1ΠΠ|. Ῥο {18 βῖγϑ 46 γρρ!] οι 
1ΌΥῚ ἄθοθιη. 3 υό]]. Ἐᾶ. 1... 

ΥΟΙΪ. 1171. 86οΐ. 1. Ῥοῖα 0. 1--ἶτ 
γΟΙ]. 11|. ϑεοί. 3. Ὁ. ΥἹ--κ.. 
γοΟ]. ΤΥ. ϑ6οῖ. 1. ῬΒδθάσαβ. ἘΔ. 17 

ΡΙδίομἱΒ ΟΡΟΤᾺ Ομ πἶϑ δα. ϑέαϊδαιέγη. 
ἘΠΏΖΟΙΗ: 

ΜΟΙ. ΤΥ͂. ϑϑοῖ. 3. ΜΘ ΣΧ ΘΠΈ5, 515, 
Ηἱρρΐαβ πέογατο, 1ο. ἘΔ. 11΄ 

ΥΟ]ΟΥ. ϑ6οὶ.1. ΠΟ Ή 685, ΟΒδντηΐοϑ, 
ΑΙοϊθίδαοβ 1. 11 Ἐὰ. 1... 

γΟ]ΟΥ. θοῦ. 5. ταί αβ οατῃ. ᾿πηᾶ. 
γο]. ΥἹ. ϑεοῖὶ. 1. Ἐπ γάθσχητιβ 
ΥΟ]. ΥἹ. ϑεοῖ. 3. Μοπο οὐ ΕἘπέηγ- 

ῬὮτοΟ ἰΐζθιηατιθ ἱποθσεϊ βουϊ ρέουὶβ 
ΤΠοαροβ, Εἰσαβέβθ, ΗΠ ΡῬΔΤΟΒΊΙΒ. 
ΓνΣρΕ ες 

δθ ΘΟ, ἊΡ 

4, 20 



Ῥιαίοπὶν ορόσδ ον ηΐδ οαὰ. δέα αμην, 
ἘΠ ΣΖοΙΩ: 

οὶ. ΥἹἜἽΙ. Τίμπιαθαβκ οὲ Οὐἰεἶδϑ. 
[Υοσυτί ἤθη. 

᾿ οὶ]. ΥἹΠΙ. δοοῖ. 1. Τμθοδοίοξαβ. 
ἘΝ ΤΕ τὸῦ, οδναδ᾽. . 2... 

ΨοΙ. ΥἼΠ). ϑθοί. 3, Βορ ἰδία. 1840 
ΟΪ]. ΙΧ. ϑβεοῖ, 1. Ῥοϊλεϊοαβ δὲ ἰη- 
οοσε δυοίοτίβ Μίποα. . .. 

ὙΦ ΈΣ, δοάξ, σα . τ. 
ὙοΟ].Χ. δοοί. 1. Τιοροϑ. γοΙ. Ι. 110, 

1--Μ|ὦἨΥ 
ὙοΪ. Χ, ϑεοί. 3. 10. γΥ7--Ὑ1Π.. 

β τ ̓Ξ Βεοοί, 8. 110. ΙΧ ---ΧΤΙ, οἱ 

ΥΟΙΙ. Βοοί. Ι. Ῥμιϊοοίοίθφ. Εα ΤΥ 
οαἂ. Ἡεολιοῖπ 

ΥοΪ. 1. δθοῖ. 3. Οϑᾶϊρϑ ὑγυδηπϑ. 
; ἙἘὰ. ΤΥ 

γος ̓ 5οοῖ, 4. Απέερομϑ, ἘΔ. ΤΥ 
0]. Τ|'. ϑοοί. 1. ΕἸοοῖσα. ἘΔ. 111 
ΨΟΪ. 11. Βοοίῖ. 3. Αἴασχ. Ηὰ. 17. 
ΥΟ]. Π| δεοί. 8, Ττδοβίηΐϊδο. Ἐᾶ. ΤΙ τέρα 

τ ἐς ἢ } 
40 ὍοΟΪ. 1. βοοῖ. 1. Τ10.1. Ἐᾶ. 

ΜΟΙ, 1. δοοῖ. 2. Τὴν. ΤΙ. ἘΝ 
-- ͵ οὶ. Π βθοί. 1. 10, ΠῚ. Ἐᾶ. 
10 οὗ, . ΔΓ. ΒΩΣΣ . ἢ 

ὟΟΙ. 11. δθοῖ. 2. Τήν, ΤΥ͂. Ἐ 
το οᾶ. 0. ΑἹΙἵΙ͂, ϑίανξ. Στ 
το ΨΟΙ. 1171. δεοῖ. 1.1ήὴδ.}0.. 

ΜΟΙ]. Τ11. Βοοί, 2. Τὴν. ΥἹ ΓΥ͂ΟΣ 
60 ΜΟΙ. ΤΥ]. βοοῖ. 1, Τ1Ὁ. ΥἿΙἜἜ... 
60 ΜΟΙ, ΤΥ͂. ϑ6οί. 2, 1Ὁ. ΙΕ 

ΧοΒΟΡΒοΙΝἐΐ Ογγορδοᾶϊδ οῦ, ἢ 
60 πιάαπη. ΓΥΘεατ θπ.} .. 
30 ---- -ΜΟΙΙΟΥΒΌΙ Πἶὰ οα, Καληθγ. Ἐ 

-- ΑΠΔΡΔΒΙΒ οα, Κύληογ.. 

ἘΠΪΏΖΘΙη ἃ Δ “4 80 “ἃ. 
. 50} Βοοῖ. 1. 110. 1-͵ 

ϑοοῖ. 11. 110. γ7-- ὙΠ. 
. Ὁ ΠΡΟΜ Ά. ὁ --- θοοοποιῖοδα ρα, Βγε 

ΘΒῚ δ π 5 οἄ. γαδοκό σαν γι, 
80 ΘΙῸ οἂ. βγοϊέοηδαον, . . - - 
90 | ---- ᾿ μοιιοηίϊοῦ, δοοί. 1. αν. εἰς ἌΚΟ " 
20 ρα, Μγεοιίοηδαοῦθ . . . . . τὐλ ας 
20 --- ----- 5θοῖ. 11. (10. Τ1Π|--ΓἍ 
20 ρα, Βγρίξοηϑαοῦ . . . .. 



ΑΒΙΒΤΟΤΕΠΙΒ 
“ωνλς .-............-.--...ὦὐὡω.--.-..-.--- -..-- ,« 

ΠΡ ΔΑΝ ΡΟΒΝΤΙΟΑ 

ΠΙΒΒΗ. 

ΒΕΓΟΕΝΒΟΙΤ 

ΟΥΙΓΕΙ ΜΌΝ ΟΗΞΒῚΙΞ71. 

Ξ8 

ΠΓΙΡΕΙΑΞΕΙ 

ΙΝ ΑΕΡΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕΠΒΝΕΒῚ 

ΜΌΟΟσΟΊΧΧΥΙΠ, 





Αὐτγθϑυχῃ 6] ] τὰ ἀθ αν ροθύϊοδ δηΐθ γῃϑίοσντοδ, αὐροῦθ 

Βοχίθβ (1 11, ΠῚ. 2. 18) Π11ὸ Ιδπᾶδίαπι, ἱπ Β8ο πογὰ 
Αὐϊβύοίθ!β ορϑυττ θαϊύϊοπθ οΟἸ]οοα μισὴ ουγδυίτητβ. ΘΟ 

ΠΌΣΙΒ ἃ ῬΒΙΠΠΟΒΟΡΗΟ δὐΐθιῃ ροθύϊοδμιν 6886 δχρῃΠοαΐωυι Ὠ)]10- 

Θθπμθ5 Τδογίαβ Υ 24 ΤἸΘΠΠΟΥΔΘ Ρῥγοαιαϊδ, ἀπουατη ΑἸ [θυ 

ΡῬΥΙάθ ἱπ]υγ 18, ὑθιηρουιη τπηὐθγοιαϊῦ, ῬΥΊΟΥΘΙΏ σΥΘΙηΤη δ ὕ160 

ΠΘΒΟΙΟ οἂἱϊ σγϑθοουτπ τηθύουα πὶ [ἸΡΥῸΒ ὍὯΠῸ ΟΟΥΡΟΤΘ ΟΟΙΏ- 

ΡῬ]θοΐθηξι οὐ Αὐϊβίοίθ!!β γμϑύου ο8 ροθύϊοδ 5ι Ὁ] ΟΊ ὐΙ] βουγϑῦιπ) 

ἀθθθιησβ. Οἰημίστη δυΐθιη, ἴῃ ΘΙ ΡτιΒ μἰὶς ΠΌΘΟΥ οχϑυϑύμϑ 

οχϑίδί, οοαϊοαμη ἔοπίθιη δίαιιθ ΟΥἸΘΊΠΘΙ 6886 ΘΟαΙοΘ Ρᾶἃ- 

γἸβίηστη 1141 Τ,6οη. ὥρθῃσθὶιβ ὈΥΤτ5 ΡΟΥβροχιῦ, αὰϑ ΤΘ 

Θχρίογαία αὐϑηθορουθ οὐγδθ ΟΥΙΟ8 6 ργοϊηούίδθ βιηῦ, γ8] θχ 

ΒΕΘΚΚΘΟΥΙ οαϊζίομθ δοϑαθυηῖοα ἰηΐθ]]θραβ, ἴθ αὐ Υἱῦ ἀοο0- 

ΟἸΒΒΊΠησ8 τηπϊΐοΒ ΘΥΥΟΤΘΒ ΟΟὐϊοαση ᾿ηξθυροϊδίογθισα ᾿πέθοῦοβ 

γαῖ. Βδὶ γϑῖῸ οαπηαίαπι δἀᾷιαϊς ΨΔΗ]Θπΐα5. οοἄϊοθ 110 
Ῥαυῖβῖπο αἰΠσ θη ἰββίτηθ ἄθητο θχοῦθ80 οὖ ΠΌγοσυθτη Δρορτᾶ- 

ῬΒουατα ᾿ηὐουρο δ ϊομθτι5 βορδυαῦβ. Οὐτύοα Βα 516 18, Υ8}- 

1611 Ἰπαπβέγία, οοΙηραγαία ᾿ὑ8ι, τηθαπι 1 πϑτπὶ οοηγθσίὶ, αὖ 

ΘΟΠΙΘΟύ  τιτη ΘΟΌΤΩ] 115 τηϑοἽΒ ατιϑη 1118 8 οογγρύϑ, Βου]- 

ῬύΟΥΙΒ γϑυῦϑ θιηθηἄδηδδ, αἴθυου. [ϊοθῦ θῃΐπὶ 586 06. 8ΠΟΘΡΒ 
Βδθυθαβ, απἱὰ Αὐϊβέοξθ!β βῖνθ ἀϊοθμᾶὶ πϑο]θσθηίδθ βῖνθ α15- 
ΒΘΥΘΙΟῚ Ὀγουτία! ὑὐϊθαὶϊ ἀθθθαῦ, π|}}18 ἐδπιθπ στδιηπηδίϊοο- 
ΤΌΤ Υ1018 ΘΟΙηγηΟὔτιβ 511Π|. τπὸὖ ΒΌΙηΤη τὴ ΡὨΠ]ΠΟΒορμππι ΟὉ- 

., Ἐ 

β 



απ ὃ'“ῇ{ ΝΥΝ ΡΥ ΡΥ ΝΙΝ «ΟΞ νυ-»:» ν- » » 

ΙΝ 

ΒοῦσΘ οὐ βοϊίοθοθ αὰᾶπη θχρθαϊίθ οὐ ρύδθοθ βου ΘΥΘ ᾿πᾶ-ὸ 
Ἰαΐββθ ρμυΐαγομι. ΜΙ|ῈῚ αὐἰάθπι ἰρδὶ ρϑύρδισα ἢθ6 πἰβὶ ρᾷᾳ- 
5111 ᾳαδοᾶδιι ρΘ ΡΟ γ6 οομερῦ, 8568. ΔῸ 8115 Ἰηρθηΐοβθ ἴπτ'ο 

γοηΐα οὐ [6]1Ο16 . θιηθπμααΐα υϑοῖρουθ οὐ βἰπθ 116 ον]: 

ὑϊομθ ΘΟΙΡΙΟΡΔΥΘ ΠῸΠ ἰδ ἢθΟ ΡΥ ΔΘβου τ ὑθιηροῦθ 
οαϊδογ!β οὐοῖαμη 6886. Θχὶβ τη υίηι8. Νϑααθ οοαϊσαχη β0Ὺ- 
αἰρθὰθ. ἰοχύσιη αἀοίο 871, ἱΠρΘΏ1 Ἰυμηῖηδ, ἴπ δαποία μι θι8 

ἀθ] ὔθβοουθ σόϊαὶ, Ρῥγϑθϑουξη οὕτὴ θῶ δϑβϑῦ ἔουσηδ, ΠΌΠΒ 

ΘαἸ Ιομ8, αὖ ΘΔΥΘΙῚ ΡοΒδθὺ, 6 4118 ΡΙῸ ΠυχηγΩῖβ5 ἸΌΡΙΠΟΒ 5101 

ΘΟΙΩΠ]Ο ΑΙ Ραύαγοῦ. Ὑουρα, ἰριθανῦ ἔδ]θδο ΘΟ Διο μοίγρο 

1Παΐα ὉΠΟΪΠΙΒ ὈΪΔΠΡ 18 Θ᾽οιθπᾶδ, Ὑἱύοϑθ οὐηδϑῶ ὉΠΟΎ 15 

8 ἸοΙθη δ, βρη Ποδυ πηι οὗ 81 απ τηθπᾶδ ΠΙΟΥΌγατη ΘΟπῖθ- 
Οὔ 18 στο ἀοοίογυχη γϑοΐθ βα ]αῦδ 6586 νἱἀθθαηΐαγ, π΄ 

δρραγαῦτν οὐἹὔοο ααἰὰ αποαπθ ἰοθ0 1 ΘΟα166 ἀγοοῦγρο Θχαγᾶ- 

ὕπτη θϑϑϑὺ Ὀγθυτῦθυ οὖ βασοϊποίθ δα ποίαν πηιβ. Τ1ΟΥῚ δια θιη 8 Υ- 

Ομ θυ ΡΙ ΘΥΥΟΥΘΒ ΟΟΘΙΟΙ 5 ΔΡΟΡΎΘΡΙΙΒ ααοῦ οὖ αὐἰθιβ ΘΟΥΤΘΟΙΣ 

Βιηῦ, ΥἹῈ αἀοοί! 418 ΡΥὰΒ Ιοσσση οοΥγαρύσχα ὑθηαγουῖῦ 
αα18. Θιηθηἀαϊοπθηι ρου θοῦ, αα86 αὐἰδαὰθ βαθηΐου β[δ- 

ὑπουϊὺ αα86 αἀπθιδηΐθυ ρυοροϑιθσιῦ ροβύθανθ ρου θυ, 

Πδθ0 οὖ 517}1}18, 4] βΟΙΓ6. γϑὶῦ, 15. δᾶθαῦ Ῥγϑϑύθι θα! πθυη 

ΒΕΚΚΟΙΥῚ δοδαθιηϊοδιη θα! ]0Π65 δ] θυαβ 8 Β]Θ 11 οὐ Θ᾽ ΒΘΙΜΙΒΠΙ. 

ΜαρῚΒ γΘ1Ὸ ααδη γΘθουτη ΘΟΥΤαρύθ᾽αθ ἴῃ ΠΟΘ ΠΡΤῸ 

Οὔ θηβίοηὶ βαπὺ ογᾶο ἀϊβρα αίίοπίβ παι τᾶγοὸ ὑαυθαξιβ, Γ68 

ααδ8 αἸδΙη Π]ΔΧΙΠΘ ΘΧΡΙΙΟΔΙ ἀθβιάθυθθ 5116 ηὐο ῥγδαθίθυ- 

ΤΉ]5886, γυῖα, ἀθπίατιθ ΒΙ Πρ] γα ραγύϊατη οἰοοα,. ὕὐ 
ΘΏΪΤη. ΠΟΠΠ11186 ρᾶυΐθβ, σοὺ οἂρ. ΧΙΠΠ, ἀπΠυοϊᾶθ οχροβιίαθ. 
δῦ δὰ πη Ὀ}]Π]1οῦτη ῬΙΌΥΒιΒ δἀδποίαδθ βαπῦ, ἰῷ 8186 τηΔρῚ 8. 
Ἰθυτῦου δαυτηγαΐδθ ααϑπ Προ θηύθυ δ θογαῦδθ 6886 ν᾽ ἀθηξαυ.. 
ΕΠ ΙΔΙΉΒ1Ὶ δαύΐθη 86 απϑθϑύϊομθβ τΐπτ8 ΘΙ ΟΥΪ ααϑη ἰηΐθυ-Ὃ 

ῬΥΘΟ ουγδθ 6886 ἀθθθαμΐ, ἰδίηθη ΘΙ ΟΥ αποαὰθ αἀαδοΥθῃ- 
ἄστη ἔαϊῦ, πῦχῃ οΥαϊπθ ῬδΥαΡΥΘΡΠοΥΌτη τηυίαΐο, ᾿ἰδοῦπδθ 51- Ὁ 
ΒῸ18. Ἰη θυ ΟΒΙΓ5, γαυ}8 ἀθηίαιθ ὑγρούμοίδυατη ϑαχηϊ ηοα]5᾽ 
Ἰθοῦϊο 1106}1}1 οχρϑᾶϊτι! ροββιύ. Αἴᾳαθ Ἰδουπδγαχη ααϊάθιῃ 51- 

“2 - Ὅς, ν 

“ὌΝ να 
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μῶν ΦΈΌ 

“ 

Υ 

Θ. 5, ἸΘΥΊΒΒΙΠΊΟ οὐ δἰθουιιπι ΓΘ ΡΟ, Ππυβαθαδη τιδῖι8 ΒΌ] ΠΙΒ] 
᾿ Ἰοοίοσθ ἰπ δαποίαἐομιθιιβ τπομϊΐο, αὰᾷ8θ ἔθσθ στὸ8 δου πᾶ 

Βαυβίδθ θβ886 υἱαθγθηΐαν. Αα ὑγδαηβροβιξίομτιπη γοσὸ δὰ88- 

Οἶδτ ΠῸῚ ΘΟ ὈΘΊΤΠΠΒ. Π1ΒῚ 4πὸ ΙΟΟῸ ἐγδηβροβιξίοπθ ἴδοΐα 

 ρΌΠαϊητβ αἰδρυΐαϊοηβ ογάο οογΐθ σϑβεϊα ροΐοσαί. Τπᾶρ 
Ἡδίηβιο ΞϑρθῃρΌ]10 4}118 οἂρ. ΧΥ͂ ροβὺ οἂρ. ΧΥ͵Ὶ ἐταπβ- 

Ῥοποηξίθιβ οθοθαϊγ πη ἃιιδὶ βατηιβ, ααδπαοασαυίϊᾷοιι αὐ 5οσὶ- 

Ῥἕογθπι ρΡοβὲ αἰβοθρίαϊοπθη ἀθ ἔα θα]α δἰσβατιθ ραυθθα8 ΠΠ1- β 

ἔδτη 46 τηουϊθιβ ΟἸΒΒΘΥΘΥΘ ΘΟΘΡΙΒ5Θ ΡΥ ἔαϊΐ, ἴζὰ ἴῃ ΟΔΡΡ. 
ΧΥΗ εὐ ΧΥ ΠῚ αυδοβύϊοηθβ ΟΠ Π11118.6 τηουθηΐαῦ,, πᾶ π6 δᾶ 

ΓΑ θυατη ααἰάθηι αρίθ τϑίθγτιπίισ. Ὁπδ ἀθ οϑαβἃ 8]181η, αὐ 
Τουυτη ἔπυθ86 ΘΧρΡ] ΙΟαγθηι1, σίϑιη ᾿ΠΘΌΠϑηη 886 Ρα δΥ 8. 

Ῥγδθίδσατπδιη θπΐπὶ απο 1 ΠΙὈΥῸ ῬΥΟΘᾺΪ ἀαὈ10 8551 88 18- 

οὐἰξαΐο πουπι}]8 6 Θχρ!]οϑύϊομθβ ἃ ΟὙΔΙ τη 1οῖ5 οὐ ΡὨ]ΠΟΒΟΡ ΙΒ 

δαϊοοῖΐαδθ θϑϑθ υἱαθηξυσ, αα86 ὉΠΟΙΪΠΙΒ ἃ ΒΟΙΙΡΟΟΥΙΒ ὙΘΙΌΙΒ 

βδρδύδπᾶδ ουγαυίτηιβ, Ασιβίοίθθβ ἀπθοαὰθ ρ86 ἴα ἀϊδβρα- 
. ἑαξίοποπη ἰηβεϊξυϊξ, αὖ ρΡοβίατθιϑιη γ6ὶ οπϊαβατιθ οδριΐα Ῥτ͵Ο- 

Ροβυϊβδοὺ ἰδιπαθδϑιη ἴπ ΘΧΟΌσϑα 8118. Βιϊ]οογθῦ, ααἰθὰ8 Ρ8Υ- β 

ἔτη το 8 δηΐθᾶ βἰσυιποαίαβ δοουγαῦμπιβ Θχουξογοῦ, ραυθτη ΠΟΥ 

ααδοβέϊοπθβ ἰθπαὶ ἢ]ο Οαπι ϑιτητηϑ, αἀἸβρυ ας "15 ΘΟ δου ὗθα 

ΘΧρ σαγΘ οοπδιοίαν. Ιἄθιη, αὰἃ οὐαὺ ἸποΘΠ1 ἔδ]οἰαίθ οἱ 
Ἰπἀοῖθδβδο ποῦϑ ᾿πυθηϊθ μαι οὖ Οὔβουτα το γϑοίϑη] βδὐπαϊο, ἴῃ 

ἯΒ, απὑδ)8 δπίθαθδιη δα γηθίουϊοα θχρ]]οαπᾶδ ἰγϑηβισοὺ ἀθ 

Ροθύϊοα αὐίθ δομβουιρβουαῦ, δᾶθο ΠΟ 8ΟΘΠΙΘΥ585886. υἹάθίυτ, 
αὖ ποτὰ 5.1 Π6 1ῃ ΤηΔΥΡΊΠΘ ϑαϊοοσοί. Ηδθο δαΐθτῃ ΒῈΡΡὈ]6- 

τηθηΐα ΟΠ ἃ ϑουρύουθ 080 ᾿θυιου τη8015 818 ΟααδΙ 

ῬΥΪΟΥῚΒ ΘαΙΠΙΟΠΙΒ ὙΘΥΌ15 δασυταίθ ᾿ηὐοχίδ ἔπθυϊηΐ, ῬΘῖτ5 οὐδ ΠῚ} 

δῸ 115 ααἰ ροβὺ ΡΒΠΟΒΟΡὮΣ τηογέθτη ΠΠΌΤΟΒ θἰπβ αἸγι ! σαγθυιηΐ 

δΒεαθιία βυπί. Νϑαθθ δῃὶπὴ 80] ππη ΘΟΙΡαΡῸΒ. ΟΟΠσ] αὐ] 86] 
Ουγα ΘΟΒ ΒιΡΘΥΒΘαΙΞ56. βϑηΐο 56α δἰϊδιη ἔθϑιπϑηθ ΟΡΘΥδ 60 

πΘοΊοθηἑ86 ὈΥΟΘΘΒΒΙΒΒΘ, αὖ ΠΟΒΗΏ]]8 ἔβ]δο ἰοθὸ ᾿πύοτρο- 

ποχομδ. Τπᾶθ ἐυγθαβ πυΐαβ8 ΠΟΥ τηδίουθμι ρᾶγΐθπι ΟΥἹρίπθπι ᾿ 
ΘΘΡΙΒ56 Τ]ΠῚ Ρϑυϑυδϑϑιτη οϑί, 564 οὕ 688 ΡΘΗ ΙΒ ΓΘΙΠΟΥΘΥΘ 

Ζ β 
,4 19 
.86Ὁ} 
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““-͵ὠ'''. Ἔ 



ᾳ . Φ ἧς Ά, ἃ ὦ 
᾿ αι »: , μ΄ Ων 4 ᾿ ἤ Α. 

ὃ" ΨΑ 44: ν 
»» ᾿ ᾿ (ὁ 

ἣ - 
ΐ .- 

ἀἰβοἰΠἸέτναπι εἰξ, τοὶ ρίοβὶ φαϊξουῖβ οὐβοίατη τηδρὶθ ἴδ 
ΠῚ γἱαἀθΌδτ, 81 υἱοογὰ ΒΙ στ ἢ ΟΔΒΒΘΙῺ Ροὐϊα8 ὅγε. 

ἐοπίανίββομι. Τύδαθ β06}1 15. Δροβί 18. θὰβ με Ὁ ἱ 
ἰηαιοανίμιαβ, απᾶθ οὐπι ΒΘΟΌΠ 8 ΟαΤῚ5 80 Αὐἱβύοίθὶθ ὃ 

δεβϑηῦ ρᾶγυτη ἃρίθ οατῃ το] αὰα ρᾶγίθ ᾿π; ΟΠ ὸς: 

᾿ γ᾽ ἀουθητον. ὅξ 

ΜΟΙ Ἰά 5. Μαγε8. ἃ. Μροροιχχναιις τη δ 

Υ͂. 

Ϊ 



1 

ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ, 

Περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἣν τινα 
δύναμιν ἕκαστον ἔχει. καὶ πῶς δεῖ συνίστασϑαι τοὺς μύϑους 
εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ἡ ποίησις. ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων 

ἐστὶ μορίων, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς 
ἐστι μεθόδου, λέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ 
τῶν πρώτων. 

ἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις. ἔτι δὲ κω- 
μρδία καὶ ἡ διϑυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς αὐλητικῆς ῇ πλείστη 

καὶ κυϑαριστικῆς. πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύν- 

λον, διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν. ἢ γὰρ τῷ ἐν ἕτέροις 
- ᾿ Ἃ - δ κὰ «ὧὖὐ δ’ ὃ ι Ἁ Ἁ δ 7 

μιμεῖσϑαι ἡ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον. 
ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινὲς 
3 ΄ δ } ι , ἴῃ } . , Ο 
ἀπεικάζοντες. οὗ μὲν διὰ τέχνης οὗ δὲ διὰ συνηϑείας ἕτεροι 
δὲ διὰ τῆς φύσεως. οὕτω καὶ ταῖς εἰρημέναις τέχναις. ἅπασαι 
μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν δυϑμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονία, 
τούτοις δ᾽ ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις. οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ 
δυϑμῷ χρώμεναι μόνον ἥ τε αὐλητικὴ καὶ ἡ κιϑαριστικὴ κἂν 
εἴ τινὲς ἕτεραι τυγχάνωσιν οὖσαι {τοιαῦται τὴν δύναμιν, 
οἷον ἡ Ἶ τῶν συρίγγων: αὐτῷ δὲ τῷ ῥυϑμῷ [μιμοῦνται] χωρὶς 
ἁρμονίας ἡ τῶν ὀρχηστῶν. καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιξο- 

μένων δυϑμῶν μιμοῦνται καὶ ἤϑη καὶ πάϑη καὶ πράξεις" ἡ 

δὰ μ᾿ 

Ας -- θοα. Ῥδυβ. 1741. 

14474 

1441 9 ἕκαστοτι μδρ. τος ἃ 8 λέγομεν 4“, ---- τ ἐν ἘΟτΟΒ Βδτη- 
ἸΠ6Γ: γένει Α“. --- 21 φύσεως Μαάϊαβ: φωνῆς 4“. --- καὶ ἐν ΔΡΟΡΎ. 
-- 2ὅ τοιαῦται δἀὰ. ἀρορτ. --- 36 μιμοῦνται 46]. ΞΡΘΙΗΡΈΙ. --- 27 
ἡ ἃρορτ.: οἵ 4“, 

. Ασἱβέοξειοβ Υ01. ΧΙΙΠΙ. 1 



9 1, 14478 --- :2, 14488 ὅ 

δὲ [ἐποποιία] μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς ἢ τοῖς μέτροις. καὶ 
᾽ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ᾽ ἀλλήλων εἴϑ᾽ ἕνί τινι γένει χρωμένη 

ττν τῶν μέτρων, (ἀνώνυμος) τυγχάνουσα μέχρι τοῦ νῦν᾽ οὐδὲν 
γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου 

10 μέμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους, οὐδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων 
ἢ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν 
μίμησιν᾽ πλὴν οἵ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ 
ποιεῖν ἐλεγειοποιούς, τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάξουσιν, οὐχ ὡς 
κατὰ τὴν μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προσ- 

1 αγορεύοντες. καὶ .γὰρ ἂν ἰατρικὸν ἢ φυσικόν τι διὰ τῶν 
μέτρων ἐκφέρωσιν, οὕτω καλεῖν εἰώϑασιν, οὐδὲν δὲ κοινόν 
ἐστιν Ὁμήρῳ καὶ ᾿Εμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον" διὸ τὸν μὲν 
ποιητὴν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγον μᾶλλον ἢ ποιη- 
τήν. ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο 

0 τὴν μίμησιν, καϑάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Κένταυρον μικτὴν 
δαψῳδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων, καὶ {τοῦτον ποιητὴν προσα- 
γορευτέον. περὶ μὲν οὖν τούτων διωρίσϑω τοῦτον τὸν τρόπον᾽ 
εἰσὶ δέ τινες αὶ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις, λέγω᾽ δὲ οἷον 
ῥυϑμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ; ὥσπερ ἥ τε τῶν ὀιθυραδδαν: 

95 ποίησις καὶ ἡ τῶν νόμων καὶ ἥ τε τραγῳδία καὶ ἡ κωμῳδία, 
διαφέρουσι δὲ ὅτι αἵ μὲν ἅμα πᾶσιν αἵ δὲ κατὰ μέρος. 

ταύτας μὲν οὖν λέγω τὰς διαφορὰς τῶν τεχνῶν, ἐν οἷς 
ποιοῦνται τὴν μίμησιν. ἐπεὶ δὲ μιμοῦνται οἵ μιμούμενοι πράττον- 

144184 τας; ἀνάγκη δὲ τούτους ἢ σπουδαίους ἢ φαύλους εἶναι----τὰ γὰρ 2 
ἤϑη σχεδὸν ἀεὶ τούτοις ἀκολουϑεῖ μόνοις, κακίᾳ : γὰρ καὶ ἀρετῇ 

τὰ ἤϑη διαφέρουσι πάντες --- ἤτοι βελτίονας ἢ ἢ καϑ᾽ ἡμᾶς ἢ 

χείρονας ἢ καὶ τοιούτους (ποιοῦσιν, ὥσπερ οἵ γραφεῖς" 
Πολύγνωτος μὲν γὰρ κρείττους. Παύσων δὲ χείρους, 4Διονύ- 

--«. δ.» ὙΦ ΒἈ0Ψ0ΨΜ ΡΨ. ΨΎΆΨ0.0., ΦΦΙῪΥΥ  ὙΡ ΨΥΎΥ 

-- ᾿- 

ἀν υ ϑ»“ .«.. . 

ΠΟ ΨᾳΨ 

σι 

29 ἐποποιία 560]. Το ον. --- ἢ ψιλοῖς Ν ΔΈΪΘΗ. 1440 9 
ἀνώνυμος 8 ἃ. ΒΟΥΠΔΥΒ --- τυγχάνει οὖσα ϑθοΚονΥ. -- 1 κατὰ τὴν 
ΔΡΟρΥ.: τὴν κατὰ 45, -- 10 φυσικόν ἨρΙηβῖαβ: μουσικόν 45, -- 
᾿ καὶ τοῦτον Δροργ.: καὶ 4“ δικαίως Ὁ ΘΌοσυσθρ.. -- 34 α͵ ἀρορτ.: 
ἡὶ Α4Ὁ͵ - 2ὅ διϑυράμβων ΔΡΟΡΎ. --- 238 οἷς Ὑ]Ιοίοτίαβ: αἷς 4“. 



Εν-- 

ῶ. 14488 6 --- 8. 14488 84, ΗῚ 

σιος δὲ ὁμοίους εἴκαζξεν᾽ δῆλον δὲ ὅτι καὶ τῶν λεχϑεισῶν 
ἑκάστη μιμήσεων ἕξει ταύτας τὰς διαφορὰς καὶ ἔσται ἑτέρα 
τῷ ἕτερα μιμεῖσϑαι τοῦτον τὸν τρύπον. καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει 
καὶ αὐλήσει καὶ κιϑαρίσει ἔστι γενέσϑαι ταύτας τὰς ἀνομοιό- 
ζητας᾿ καὶ [τὸ] περὶ τοὺς λόγους δὲ καὶ τὴν ψιλομετρίαν, 
οἷον Ὅμηρος μὲν βελτίους, Κλεοφῶν δὲ ὁμοίους. Ἡγήμων 
δὲ ὁ Θάσιος (ὁ) τὰς παρῳδίας ποιήσας πρῶτος καὶ Νικο- 
χάρης ὃ τὴν 4ηλιάδα χείρους" ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς διϑυ- 
ράμβους καὶ περὶ τοὺς νόμους, ὥσπερ... γᾶς. Κύκλωπας 
Τιμόϑεος καὶ Φιλόξενος" [μιμήσαιτο ἄν τις] ἐν ταύτῃ δὲ τῇ 

διαφορᾷ καὶ ἡ τραγῳδία πρὸς τὴν κωμωδίαν διέστηκεν" ἡ μὲν 
γὰρ χείρους ἡ δὲ βελτίους μιμεῖσϑαι βούλεται τῶν νῦν. 

ἔτε δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων μιμή- 
σαιτο ἄν τις. καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσϑαι 
ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα. ἢ ἕτερόν τι γιγνόμενον, ὥσπερ 
Ὅμηρος ποιεῖ. ἢ ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα, ἢ πάντας 
ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργοῦντας τοὺς μιμουμένους. ἐν τρισὶ δὴ 
ταύταις διαφοραῖς ἡ μίμησίς ἐστιν, ὡς εἴπομεν κατ᾽ ἀρχάς. 
ἐν οἷς τε {καὶ ἃ) καὶ ὥς. ὥστε τῇ μὲν ὃ αὐτὸς ἂν εἴη μι- 
μητὴς Ὁμήρῳ Σοφοχλῆς, μιμοῦνται γὰρ ἄμφω σπουδαίους, τῇ 
δὲ ̓ Δριστοφάνει. πράττοντας γὰρ μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω. 
ὅϑεν καὶ δράματα καλεῖσϑαί τινες αὐτά φασιν, ὅτι μιμοῦν- 
ται δρῶντας. διὸ καὶ ἀντιποιοῦνται τῆς τὲ τραγῳδίας καὶ 
τῆς κωμῳδίας οἱ Δωριεῖς --- τῆς μὲν γὰρ κωμῳδίας οἵ 80 

- - -- ε 9 » 

Μεγαρεῖς οἵ τε ἐνταῦϑα ὡς ἐπὶ τῆς παρ αὐτοῖς δημοκρατίας 
-- Ἁ 2 

γενομένης καὶ οἱ ἐκ Σικελίας, ἐκεῖϑεν γὰρ ἣν ᾿Επίχαρμος ὃ 
“ἢ »-" ’ Ἣ ᾽ , , ᾿ ποιητὴς πολλᾷ πρότερος ὧν Χιωνίδου καὶ ἤαγνητος, καὶ 

τῆς τραγῳδίας ἔνιοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ --- ποιούμενοι τὰ 

14488 9 τῷ Δροστ.: τὸ 4“. -- 18 ὁ δα. Δρορτ. --- 14 Ζειλιάδα 
ΑΞ γχγ. τηϑῃ. --- 1δ ὥσπερ ᾿4ργᾶς ΟφείοἸνείτο, ὡς Πέρσας ΥἹοίϊοτίαβ. 
- 16. μεμήσαιτο ἄν τις 6]. Ὑ8Έ16η. --- ταύτῃ ΟΔΞα ΟΠπιΒ: αὐτῇ 4“. 
- 21 τι] τινὰ ὕΠτΊοΙ. --- 32. ἢ πάντας] ἢ πάντα ΟαΞΔΌΘΟΠαΒ; ΘΣΒΡΘΟ- 
ἑδυθιῖβ ὅτε δὲ μιμούμενον ἡ πραττόμενα. --- 3ὅ καὶ ἃ δαᾶ. ΔρορΥτ. 

1 κὴ 



4 8. 14488 8 -- 4. 1448 26. 

85 ὀνόματα σημεῖον᾽ αὐτοὶ μὲν γὰρ κώμας τὰς περιοικίδας καλεῖν 
φασιν, ᾿Αϑηναίους δὲ δήμους, ὡς κωμῳδοὺς οὐκ ἀπὸ τοῦ 

κωμάζειν λεχϑέντας ἀλλὰ τῇ κατὰ κώμας πλάνῃ ἀτιμαξομένους 
ἐδ» ἐκ τοῦ ἄστεως, καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρᾶν, ᾿4ϑηναίους δὲ 

πράττειν προσαγορεύειν. - 
περὶ μὲν οὖν τῶν διαφορῶν καὶ πόσαι καὶ τίνες τῆς 

μιμήσεως εἰρήσϑω ταῦτα. ἐοίκασι δὲ γεννῆσαι μὲν ὅλως τὴνά 
5 ποιητικὴν αἰτίαι δύο τινὲς καὶ αὗται φυσικαί. τό τε γὰρ μι- 
μεῖσϑαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστί, καὶ τούτῳ 
διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς 

μαϑήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας, καὶ τὸ χαίρειν 
τοῖς μιμήμασι πάντας. σημεῖον δὲ τούτου τὸ συμβαῖνον ἐπὶ 

1ὸ τῶν ἔργων᾽ ἃ γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς δρῶμεν, τούτων τὰς εἰκόνας 
τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας χαίρομεν ϑεωροῦντες., οἷον ϑηρίων 
τε μορφὰς τῶν ἀτιμοτάτων καὶ νεκρῶν. αἴτιον δὲ καὶ τούτου, 
ὅτε μανϑάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον ἀλλὰ καὶ 
τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. ἀλλ᾽ ἐπὶ βραχὺ κοινωνοῦσιν αὐτοῦ. διὰ 

15 γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες. ὅτι συμβαίνει 
ϑεωροῦντας μανϑάνειν καὶ συλλογίξεσϑαι, τί ἕκαστον, οἷον 
ὅτι οὗτος ἐκεῖνος, ἐπεὶ ἐὰν μὴ τύχῃ προεωρακώς, οὐχ ἧ 
μίμημα ποιήσει τὴν ἡδονὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπεργασίαν ἢ 

τὴν χροιὰν ἢ διὰ τοιαύτην τινὰ ἄλλην αἰτίαν. κατὰ φύ- 
80 σιν δὴ ὄντος ἡμῖν τοῦ μιμεῖσϑαι. καὶ τῆς ἁρμονίας καὶ τοῦ 

δυϑμοῦ -- τὰ γὰρ μέτρα ὅτι μόρια τῶν ῥυϑμῶν ἐστι φα- 
νερόν -- ἐξ ἀρχῆς πεφυκότες πρὸς αὐτὰ μάλιστα κατὰ 
μικρὸν προάγοντες ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοσχε- 
διασμάτων. διεσπάσϑη δὲ κατὰ τὰ οἰκεῖα ἤϑη ἡ ποίησις" 

85 οἵ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς 
τῶν τοιούτων, οἵ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων, πρῶτον 

8ὅ αὐτοὶ οὐ ᾿4ϑηναίους βΡΘΩΡΈΪ: οὗτοι οὐ ̓ Αϑηναῖοι “860; 
1448Ρ 12 τούτου ΔΡΟΡΎ.: τοῦτο Α΄, --- 1ἴ οὐχ ἡ ἡ Ηθττπᾶπη: οὐχὶ 
Α“. ---20 δὴ δ Β]θη: δὲ 49, --- 22 πρὸς αὐτὰ ΑἸ4.: καὶ αὐτὰ ̓ 
ἴοτύ. πρὸς αὐτὰ καὶ τὰ αὐτόμολα. Σ 



4. 1448Ὁ0 27 -- 14498 16͵ [7 

ψόγους ποιοῦντες, ὥσπερ ἕτεροι ὕμνους καὶ ἐγκώμια. τῶν 
μὲν οὖν πρὸ Ὁμήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα. 
εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς. ἀπὸ δὲ Ὁμήρου ἀρξαμένοις ἔστιν. 
οἷον ἐκείνου ὃ Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐν οἷς καὶ τὸ ἁρ- 

- 3 " Ἁ γῶν » - « 
μόττον ἰαμβεῖον ἦλϑε μέτρον" διὸ καὶ ἰαμβεῖον καλεῖται νῦν, 
[μὴ . '' ’ 3 ΄ Ν ᾿ ᾿ » 
ὅτε ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβιξον ἀλλήλους" καὶ ἐγένοντο τῶν 

-. ο»Ἅ " ς - δ .Φι »ν67 ᾿ ᾿ ᾿ 
παλαιῶν οἵ μὲν ἡρωικῶν οἷ δὲ ἰάμβων ποιηταί. ὠσπερ δὲ καὶ 

τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος ὴν --- μόνος γὰρ οὐχ 
ὅτι εὖ ἀλλὰ [ὅτι] καὶ μιμήσεις δραματικὰς ἐποίησεν --- οὕτως 
καὶ τὰ τῆς κωμῳδίαξ σχήματα πρῶτος ὑπέδειξεν. οὐ ψόγον 
ϑηαγν τ τι ὦ , ΣΝ . , "ἡ 
ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιήσας᾽ ὃ γὰρ ῆαργίτης ἀνάλογον 
ἔχει. ὥσπερ ᾿Ιλιὰς καὶ ἡ Ὀδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας, οὕτω 

ι ς Α ᾿ ᾿ ᾿ , ιν “-- -: καὶ δυλῳ πρὸς τὰς κωμῳδίας. παραφανείσης δὲ τῇξ τραγῷ 

δίας καὶ κωμωδίας οἵ ἐφ᾽ ἑκατέραν τὴν ποίησιν ὁρμῶντες 
Ἁ » ’ 

κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων κωμωδοποιοὶ 
ἐγένοντο. οἵ δὲ ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγῳδοδιδάσκαλοι διὰ τὸ 
μείζονα καὶ ἐντιμότερα τὰ σχήματα εἶναι ταῦτα ἐκείνων. 

᾿ να ἊΞ .ς. ν ῃΨ " ς , Ξι τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἄρ᾽ ἔχει ἤδη ἡ τραγῳδία τοῖς 
Ε7) - -" Ἂ Ὑ χε, ι) .-. » ᾿ ι Ἁ 

εἴδεσιν ἱκανῶς ἡ οὔ, αὐτό τε καϑ᾽ αὑτὸ κρῖναι καὶ πρὸς τὰ 
ϑέατρα. ἄλλος λόγος. γενομένη οὖν ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτοσχεδια- 

στικῆς καὶ αὐτὴ καὶ ἡ κωμῳδία, καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τῶν ἐξαρ- 
’ ἃ [4 ς Α 2 Ν᾿ - Ὰ ἣν ἘΠ ᾿ 

χόντων τὸν διϑύραμβον ἡ δὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλλικὰ α ἔτι καὶ 

νῦν ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων διαμένει νομιξόμενα, κατὰ μικρὸν 
5... ᾽ Ὁ“ Ἂ ᾿ τς; ἢ ι 

ηὐξήϑη προαγόντων ὅσον ἐγίγνετο φανερὸν αὐτῆς. καὶ πολλὰς 
μεταβολὰς μεταβαλοῦσα ἡ τραγωδία ἐπαύσατο, ἐπεὶ ἔσχε τὴν 
αὑτῆς φύσιν. καὶ τό τε τῶν ὑποκριτῶν πλῆϑος ἐξ ἑνὸς εἰς 
δύο πρῶτος «Αἰσχύλος ἤγαγε καὶ τὰ τοῦ χοροῦ ἠλάττωσε καὶ 

21 οἱ ἕτεροι ΞϑρΘηρΈΙ. --- 80 καὶ ΑἸά.: κατὰ 49, --- 8ὅ ὅτι 
ἀ61]. Βοπϊέζ. --- 387 ὁ ἃρορτ.: τὸ 4“, 14498 6 μείζονα ΔΡΟΡΥ.: 
μεῖξον ΑΞ, --- 1 εἰ ἄρα ἔχει ἀροργ.: παρέχει 49, -- 8. κρῖναι 
ἘΌΤΟΒΗΒΙΉΤηΘΥ: κρένεται ἢ ναί 45. -- 9 γενομένη Δρορτ.: γενο- 
μένης Α4“. γενομένη δ᾽ ΒΕΚΚΟΥ, γενομένη οὖν... καὶ ἡ τρα- 
γωδία καὶ ἢ κωμ. ΑὐἱδίοξθΊθγη ὈΥΤΊΟ ΒΟΥ ΡΒΙΒΒ6 ΒΌΒΡΙΟΟΥ, --- 12 
διαμένει ἃρορτ.: διαμένειν 4“, 

1449 ἃ 

σι 

10 



ὃ 14495 11 -- δ. 1449 11. 

τὸν λόγον πρωταγωνιστὴν παρεσκεύασεν, τρεῖς δὲ καὶ σκηνο- 
γραφίαν Σοφοκλῆς. ἔτι δὲ τὸ μέγεϑος ἐκ μικρῶν μύϑων, καὶ 
«(ἡ λέξις ἐκὺ λέξεως γελοίας διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μεταβαλεῖν 

30 ὀψὲ ἀπεσεμνύνθϑη. τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγέ- 
νετο᾿ τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετραμέτρῳ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυ- 
ρικὴν καὶ ὀρχηστικωτέραν εἶναι τὴν ποίησιν, λέξεως δὲ γενο- 
μένης αὐτὴ ἡ φύσις τὸ οἰκεῖον μέτρον εὗρε" μάλιστα γὰρ λεκτι- 
κὸν τῶν μέτρων τὸ ἰαμβεῖόν ἐστιν᾽ σημεῖον δὲ τούτου, πλεῖστα 

85 γὰρ ἰαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὸς ἀλλήλους, ἔξά- 
᾿ μετρα δὲ ὀλιγάκις καὶ ἐκβαίνοντες τῆς λεκτικῆς ἁρμονίας. ἔτι 
᾿ δὲ ἐπεισοδίων πλήϑη. καὶ τὰ ἄλλ᾽ ὡς ἕκαστα κοσμηϑῆναι 
β λέγεται. {περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτα ἔστω ἡμῖν εἰρημένα" 

ψ “νὸν τν-- 

πολὺ γὰρ ἂν ἴσως ἔργον εἴη διεξιέναι καϑ᾽ ἕκαστον. 
30 κἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἴπομεν μίμησις φαυλοτέρων 

μέν, οὐ μέντοι κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ (κατὰ τὸ γελοῖον.) 
τοῦ (δ᾽ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν 
ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φϑαρτικόν, οἷον 
εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον 

86 ἄνευ ὀδύνης. κ΄ αἵ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας μεταβάσεις καὶ δι᾿ 
1490 ὧν ἐγένοντο οὐ λελήϑασιν, ἡ δὲ κωμῳδία. διὰ τὸ μὴ σπου- 

δάξεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαϑεν᾽ καὶ γὰρ χορὸν κωμῳδῶν ὀψέ ποτε 
ὃ ἄρχων ἔδωκεν, ἀλλ᾽ ἐϑελονταὶ ἦσαν. ἤδη δὲ σχήματά τινα 
αὐτῆς ἐχούσης οἷ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ μνημονεύονται. τίς 

5 δὲ πρόσωπα ἀπέδωκεν ἢ πρόλογον ἢ πλήϑη ὑποκριτῶν καὶ 
ὅσα τοιαῦτα, ἠγνόηται. τὸ δὲ μύϑους ποιεῖν Ἐπίχαρμος καὶ 
Φόρμις. ττὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐκ Σικελίας ἦλϑε, τῶν δὲ ᾿4ϑή- 

νησιν Κράτης πρῶτος ἦρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας κα- 
ϑόλου ποιεῖν λόγους καὶ μύϑους. Ἐ 

τὸ ἡ μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ μέχρι μὲν τοῦ [μέτρου 
μεγάλου] μίμησις εἶναι σπουδαίων ἠκολούϑησεν᾽ τῷ δὲ τὸ 

21 ὡς] οἷς Ηοτηδηη --- περὶ μὲν οὖν τούτων τοσαῦτα τᾶ. 
ΑἸά. 14490 3 ἔογέ, ἐθελονταὶ οὗ χορευταὶ. --- ὅ προλόγους 49, 
λόγους Ἠδττηδηη. --- 10 μὲν τοῦ Τγεσδῖθῦ: μόνου 45. 



ὅ. 1449Ὁ0 12 .--᾿ ὁ), 144090 35, Ἵ 

μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι, ταύτῃ διαφέρουδιν' 
ἔτε δὲ τῷ μήκει, ἡ μὲν ὅτι μάλιστα πειρᾶται ὑπὸ μίαν περί- 
οδον ἡλίου εἶναι ἢ μικρὸν ἐξαλλάττειν, ἡ δὲ ἐποποιία ἀόρι- 
στος τῷ χρόνῳ. καὶ τούτῳ διαφέρουσιν καίτοι τὸ πρῶτον 
ὁμοίως ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦτο ἐποίουν καὶ ἐν τοῖς ἔπεσιν. 

μέρη δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν ταὐτά, τὰ δὲ ἴδια τῆς τραγωδίας. διόπερ 
ὅστις περὶ τραγῳδίας οἷδε σπουδαίας καὶ φαύλης. οἷδε καὶ 

περὶ ἐπῶν" ἃ μὲν γὰρ ἐποποιία ἔχει. ὑπάρχει τῇ τραγῳδία, 
ἃ δὲ αὕτη, οὐ πάντα ἐν τῇ ἐποποιίᾳ. 

περὶ οὖν τῆς ἐν ξξαμέτροις μιμητικῆς καὶ περὶ κωμῳδίας 
ὕστερον ἐροῦμεν. περὶ δὲ τραγῳδίας λέγωμεν, ἀπολαβόντες 
αὐτῆς ἐκ τῶν εἰρημένων τὸν γινόμενον ὅρον τῆς οὐσίας. ἔστιν 
οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεϑος 
ἐχούσης, ἡδυσμένω λόγῳ χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς 
μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι᾿ ἀπαγγελίας. δι᾿ ἐλέου καὶ φόβου 
περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παϑημάτων κάϑαρσιν. λέγω δὲ 
ἡδυσμένον μὲν λόγον τὸν ἔχοντα δυϑμὸν καὶ ἁρμονίαν καὶ 
μέτρον: τὸ δὲ χωρὶς τοῖς εἴδεσι τὸ διὰ μέτρων ἔνια μόνον 
περαίνεσθαι καὶ πάλιν͵ ἕτερα διὰ μέλους... 

ἐπεὶ δὲ πράττοντες ποιοῦνται τὴν μίμησιν, πρῶτον μὲν 
ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη τι μόριον τραγῳδίας ὁ τῆς ὄψεως κόσμος. 
εἶτα μελοποιία καὶ λέξις" ἐν τούτοις γὰρ ποιοῦνται τὴν μί- 
μῆσιν. λέγω δὲ λέξιν μὲν αὐτὴν τὴν τῶν ὀνομάτων σύνϑεσιν, 
μελοποιίαν δὲ ὃ τὴν δύναμιν φανερὰν ἔχει πᾶσιν. ἐπεὶ δὲ 
πράξεως ἐστὶ μίμησις. πράττεται δὲ ὑπὸ τινῶν πραττόντων, 
οὺς ἀνάγκη ὑδιθίς τινας εἶναι κατά τε τὸ ἦϑος καὶ τὴν διά- 

12 διαφέρει Ηδητηδηη. --- 1ὅ διαφέρει 45. --- 20 αὕτη ΒοϊΖ: 
αὐτῇ Α“ -- 22 ἀναλαβόντες ΒουθδΥβ. --- 3ὅ ἑκάστῳ Τυγνιῦ: 
ἑκάστου 4“ --- ὅτ παϑημάτων Ταϊπολυεῖ: μαϑημάτων 45. -- 
29 μέτρον Ὑἱοίοταβ: μέλος 4“, καὶ μέλος ἀ6]. ΤΥτπιῦ. -- 81 
θχροδέϊο καϑάρσεως ἃ βουρέουθ ἶρβο, Ρο]τῦ. ὙΠ] Τ ῥ. 18410 40 
Ῥγοστηῖββα, ἰδοῦπα Πϑυβίδ 6586 νἱἀρίυτν. --- 84 ὀνομάτων Ηετ- 
ον 14600 14: μέτρων 45. -- - β8ὅὃ πᾶσιν Μεαάσπιξ: πᾶ- 
-ἂὖν οιιττο, 

20 

τῷ φὶ 
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Ἁ " ’, . κ᾿ [4 ’ 

450. γοίαν --- διὰ γὰρ τούτων καὶ τὰς πράξεις εἶναί φαμεν ποιάς 

σι 

10 

-- σι 

20 

20 

᾿ » ΄ "-»" ’, ΄ 

τινας --- πέφυκεν αἰτίας δύο τῶν πράξεων εἶναι, διάνοιαν 
ΝῊΝ ι .) ’ ᾿ “ ϑν». ΄ 

καὶ ἦϑος, καὶ κατὰ ταῦτας καὶ τυγχάνουσι καὶ ἀποτυγχάνουσι. 
᾿ ᾿" Α -" ᾿ , ς - ς " λέ 

πάντες. ἔστιν δὲ τῆς μὲν πράξεως ὁ μῦϑος ἡ μίμησις" λέγω 
᾿ -. -. Υ͂ Ἁ ’ - ΄ .] » 

γὰρ μῦϑον τοῦτον] τὴν σύνϑεσιν τῶν πραγμάτων, τὰ δὲ ἤϑη, 

καϑ'᾽ ὃ ποιούς τινας εἶναί φαμεν τοὺς πράττοντας" διάνοια 

δέ, ἐν ὅσοις λέγοντες ἀποδεικνύασίν τι ἢ καὶ ἀποφαίνονται 

γνώμην. ἀνάγκη οὖν πάσης τραγῳδίας μέρη εἶναι ἕξ, καϑ 
ὃ ποιά τις ἐστὶν ἡ τραγῳδία᾽ ταῦτα δ᾽ ἐστὶ μῦϑος καὶ ἤϑη 
καὶ διάνοια καὶ ὄψις καὶ λέξις καὶ μελοποιία. οἷς μὲν γὰρ 

μιμοῦνται. δύο μέρη ἐστίν, ὡς δὲ μιμοῦνται, ἕν, ἃ δὲ με- 
μοῦνται, τρία, καὶ παρὰ ταῦτα οὐδέν. τούτοις μὲν οὖν οὐκ 
“η} " - 93 ᾿] ἰχ 2 ς " -»" ᾿ -" , ὀλίγοι αὐτῶν (ἀλλ ἀπαντες) ὡς εἰπεῖν κέχρηνται τοῖς εἴδε- 
σιν καὶ γὰρ ὄψεις ἔχει πᾶν καὶ ἦϑος καὶ μῦϑον καὶ λέμν 
καὶ μέλος καὶ διάνοιαν ὡσαύτως. 

μέγιστον δὲ τούτων ἐστὶν ἡ τῶν πραγμάτων σύστασις " 
ς . , , ᾿- ὧν 2 2 ΄ 2ηη ἥ ἢ γὰρ τραγῳδία μίμησίς ἐστιν οὐκ ἀνθρώπων ἄλλα πράξεως 

᾿ ᾽ ,  ᾿Ν 3 ΩΣ , καὶ βίου κακοδαιμονίας, ἡ δ᾽ εὐδαιμονία καὶ ἡ κακοδαιμονία ἐν 
͵ " ι ᾿ τ ’ -“ὔ 3 , ᾽ ψ' - Α πράξει ἐστὶν καὶ τὸ τέλος πρᾶξίς τις ἐστίν. οὐ ποιότης᾽ εἰσὶν δὲ 
᾿ ᾿ ΝΡ ὦ ’, ἶνω.,. Ὁ . ΄ὔ ε 

κατὰ μὲν τὰ ἤϑη ποιοί τινες. κατὰ δὲ τὰς πράξεις εὐδαί- 

μονὲς ἢ τοὐναντίον. οὔκουν ὅπως τὰ ἤϑη μιμήσωνται πράτ- 
Ἄς “1 ΄ ἐξ κατα, ὲ 

τουσιν, ἀλλὰ τὰ ἤϑη συμπαραλαμβανουσιν διὰ τὰς πράξεις 

ὥστε τὰ πράγματα καὶ ὃ μῦϑος τέλος τῆς τραγῳδίας, τὸ δὲ 
τέλος μέγιστον ἁπάντων. ἔτι ἄνευ μὲν πράξεως οὐκ ἂν γέ- 
νοιτο τραγῳδία. ἄνευ δὲ ἠϑῶν γένοιτ᾽ ἄν. αἱ γὰρ τῶν νέων 

τῶν πλείστων ἀήϑεις τραγῳδίαι εἰσὶν καὶ ὅλως ποιηταὶ πολλοὶ 
τοιοῦτοι. οἷον καὶ τῶν γραφέων Ζεῦξις πρὸς Πολύγνωτον 
πέπονθεν᾽ ὁ μὲν γὰρ Πολύγνωτος ἀγαϑὸς ἠϑογράφος. ἡ δὲ 

146052 αἴτια 4“, δυὺ αἰτίας δα ταῦτα γ.3 τϑροπθηάστχα ξαϊ. --- 
8 καὶ κατὰ... . πάντες ὨΘΒΟΙΟ 8 Ροβὺ ποιᾶς τιναςν.1 ἰγδΏΒΡΟΠΘΓΘ 
ρτδϑβίθί. --- ὁ διάνοια δρορυ.: διάνοιαν 43, --- 10 καὶ λέξις ἴῃ 
οοαά. ροβὺ ἤϑη δχαγζδίυση ὑγδηβροβαϊῦ ϑΡΘηρΕΙ. - 18 ἀλλὰ πάντες 
δια. Βυτβίδη.---18 βίου καὶ εὐδαιμονίας καὶ ἡ 45. --- 19 οτύ, εἰσὶν γάρ. 
-- 21 πράττοντας ποιοῦσιν Ὑ8816η. --- 32 συμπεριλαμβάνουσι 45. 



86. 14608. 29 -- 14600 29. 9 

Ζεύξιδος γραφὴ οὐδὲν ἔχει ἦϑος. ἔτι. ἐάν τις ἐφεξῆς ϑή 
ῥήσεις ἡϑικὰς καὶ λέξεις καὶ διανοίας εὖ πεποιημένας, (οὐ 80 

ποιήσει ὃ ἦν τῆς τραγῳδίας ἔ ἔργον. ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἡ κατα- 

δεεστέροις τούτοις κεχρημένη τραγωδία, ἔχουσα δὲ μὖῦϑον 

καὶ σύστασιν πραγμάτων. Ἐ παραπλήσιον γάρ ἐστιν καὶ ἐπὶ 
τῆς γραφικῆς" εἰ γάρ τις ἐναλείψειε τοῖς καλλίστοις φαρμά- 
κοις χύδην, οὐκ ἂν δμοίως εὐφράνειεν καὶ λευκογραφήσας 35 
εἰκόνα. Ἐ πρὸς δὲ τούτοις τὰ μέγιστα οἷς ψυχαγωγεῖ ἡ τρα- 
γῳδία, τοῦ μύϑου μέρη ἐστίν. αἵ τε περιπέτειαν καὶ ἀνα- 
γνωρίσεις. ἔτι σημεῖον, ὅτι καὶ οἵ ἐγχειροῦντες ποιεῖν πρό- 
τερον δύνανται τῇ λέξει καὶ τοῖς ἤϑεσιν ἀκριβοῦν ἢ τὰ 
πράγματα συνιστάναι. οἷον καὶ οὗ πρῶτοι ποιηταὶ σχεδὸν 10 
ἅπαντες. 1450 

ἀρχὴ μὲν οὖν καὶ οἷον ψυχὴ ὃ μῦϑος τῆς τρουγῳϑέας; 
᾿ δεύτερον δὲ τὰ ἤϑη. ἔστιν γὰρ μίμησις πράξεως καὶ διὰ ταύ- 

τὴν μάλιστα τῶν πραττόντων. τρίτον δὲ ἡ διάνοια. τοῦτο δέ 

ἔστιν τὸ λέγειν δύνασθαι τὰ ἐνόντα καὶ τὰ ἁρμόττοντα, ὅπερ 
[ἐπὶ τῶν λόγων] τῆς πολιτικῆς καὶ ῥητορικῆς ἔργον ἐστίν᾽ 
οὗ μὲν γὰρ ἀρχαῖοι πολιτικῶς ἐποίουν λέγοντας. οἵ δὲ νῦν 
δητορικῶς. ἔστιν δὲ ἦϑος μὲν τὸ τοιοῦτον ὃ δηλοῖ τὴν προαί- 
ρεσιν᾽ διόπερ οὐκ ἔχουσιν ἦϑος τῶν λόγων. ἐν οἷς οὐκ ἔστι 
δῆλον, ὁποῖά τις ἢ προαιρεῖται ἢ φεύγει. (ἢ) ἐν οἷς μηδ᾽ 
ὅλως ἔστιν ὅ τε προαιρεῖται ἢ φεύγει ὃ λέγων᾽ διάνοια δέ, 
ἐν οἷς ἀποδεικνύουσί τε ὡς ἔστιν ἢ ὡς οὐκ ἔστιν ἢ καϑόλου 

τε ἀποφαίνονται. τέταρτον δὲ τῶν μὲν λόγων ἡ λέξις" λέγω 
δέ, ὥσπερ πρότερον εἴρηται. λέξιν εἶναι τὴν διὰ τῆς ὀνομα- 

»᾿ 

΄ι 

- 0 

80 λέξει καὶ διανοίᾳ ὙΔ}16ῃ. --- οὐ δά. ΔΡΟΒΌ. --- 88 παρα- 
πλήσιον --- εἰχόνα ἴῃ οοἀᾷ. ροεὶ δεύτερον τὰ ἤϑη οοἸϊοοσαίᾳ μὰς 
τουοοδνυ Οδβίοϊνθέτο. --- 40 συνιστάναι ΤΒυτοῦ: συνίστασθαι 45. 

145600 3 γὰρ Ηδτημηβπη: τε 4“. -- ὅ ἐπὶ τῶν λόγων 46]. Μ. 
ϑομταϊαξ. -- 9 διόπερ. . φεύγει ἢ ἐν) ὁποῖ( τις ἐν οἷς. 
δῆλον ἢ προαρεῖται ῇ φεύγει. διόπερ... . λόγων ἐν 45. -- 11 ὅ τι 
8Ρορτ.: ὃ τις Α- - 19 ωοδιαβυ νύν. ΒΕΚΚεν. -- 14 πρότερον 
εἴρηται, γν. 14490 85, 
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15 σίας ἑρμηνείαν, ὃ καὶ ἐπὶ τῶν. ἐμμέτρων καὶ ἐπὶ τῶν λόγων 
ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν" τῶν δὲ λοιπῶν [πέντε] ἡ μελοποιία 
μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων .... ἡ δὲ ὄψις ψυχαγωγικὸν μέν, 

ἀτεχνώτατον δὲ καὶ ἥκιστα οἰκεῖον τῆς ποιητικῆς" ἴσως γὰρ 
τῆς τραγῳδίας δύναμις καὶ ἄνευ ἀγῶνος καὶ ὑποκριτῶν ἔστιν, 
» ᾿ ᾿ ᾿ . "] ᾽ μ»». » ἡ -“ 

80 ἔτε δὲ κυριωτέρα περὶ τὴν ἀπεργασίαν τῶν ὄψεων ἡ τοῦ σκευο- 

ποιοῦ τέχνη τῆς τῶν ποιητῶν ἐστιν. 
διωρισμένων δὲ τούτων. λέγωμεν μετὰ ταῦτα ποίαν τινὰ ἵ 

δεῖ τὴν σύστασιν εἶναι τῶν πραγμάτων, ἐπειδὴ τοῦτο καὶ 
πρῶτον καὶ μέγιστον τῆς τραγῳδίας ἐστίν. κεῖται δ᾽ ἡμῖν τὴν 

95 τραγῳδίαν τελείας καὶ ὅλης πράξεως εἶναι μίμησιν ἐχούσης 
τι μέγεϑος᾽ ἔστιν γὰρ ὅλον καὶ μηδὲν ἔχον μέγεϑος. ὅλον δέ 
.] ΝΥΝ 9 ᾿ ι , Η ΄ "] Ἁ 
ἐστιν τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τελευτήν. ἀρχὴ δέ ἐστιν 
κι Φ9Φ.4 ι . ;» 9 ’ ᾽ » ᾿] » ᾽ 0 αὕτὸ μὲν μὴ ἐξ ἀνάγκης μετ΄ ἄλλο ἐστίν, μετ᾽ ἐκεῖνο ὃ 
ε , Ἂ ᾽ ᾿ ᾿ ᾽ , φ“ ἕτερον πέφυκεν εἶναι ἢ γίνεσθαι. τελευτὴ δὲ τοὐναντίον ὁ 

θ᾽." ᾽ » , Ἃ 2 ᾿. Ἃ ς ᾿ 80 αὐτὸ μετ᾽ ἄλλο πέφυκεν εἶναι ἢ ἐξ ἀνάγκης ἢ ὡς ἐπὶ τὸ 
΄ ἃ κ - » 24.» ’ νι τὰ κ δ᾿, Χ ᾽ 

πολὺ. μετὰ δὲ τοῦτο ἀλλο οὐδέν, μέσον δὲ ὁ καὶ αὐτὸ μὲτ 
» ι 5. δι. ὦ δ -,3ὡ2ὦὠΑαλτυ» ᾿ - 53 ἄλλο καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο ἕτερον. δεῖ ἄρα τοὺς συνεστῶτας εὖ 
μύϑους μήϑ᾽ ὁπόϑεν ἔτυχεν ἄρχεσθαι μήϑ᾽ ὅπου ἔτυχε τε- 
λευτᾶν. ἀλλὰ κέἐχρῆσϑαι ταῖς εἰρημέναις ἰδέαις. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ 

85 τὸ καλὸν καὶ ξῷον καὶ ἅπαν πρᾶγμα ὃ συνέστηκεν ἐκ τινῶν 

οὐ μόνον ταῦτα τεταγμένα δεῖ ἔχειν ἀλλὰ καὶ μέγεϑος ὑπάρ- 
πόν ἌΝ γα ᾿ ιν ᾽ ἢ ΡΥ. 

χειν μὴ τὸ τυχόν᾽ τὸ γὰρ καλὸν ἐν μεγέϑει καὶ τάξει ἐστίν, 
διὸ οὔτε πάμμικρον ἄν τι γένοιτο καλὸν ζῷον, συγχεῖται γὰρ 
ξ ’ὔ Ἴ ι “ὧς ...3 Υ ’ 2 Εν. ἢ Α Ἁ 

ἡ ϑεωρία ἐγγὺς τοῦ ἀναισϑήτου {ζτύπου, ὥσπερ ἡ ἀκοὴ ἐγγὺς 
40 τοῦ ἀναισϑήτουΣ χρόνου γινομένη, οὔτε παμμέγεϑες, οὐ γὰρ 

-" - Ἁ 

ι4δ1 ἅμα ἡ ϑεωρία γίνεται ἀλλ᾽ οἴχεται τοῖς ϑεωροῦσι τὸ ἕν καὶ 

10 πέμπτον Δρορτ. --- ροβὺ 17 ἡδυσμάτων Θχοϊαδ56 ΡΥ αν 
Βογμδυ βία αα8θ ΑΠποηγταυβ περὶ κωμῳδίας βθυσαυιῦ μέλος τῆς 
μουσικῆς ἐστὶν ἴδιον, ὅϑεν ἀπ᾽ ἐκείνης τὰς αὐτοτελεῖς ἀφορμὰς 
δεήσει λαμβάνειν. --- 18 ἴσως Μοῖβογ: ὡς 43. --- ῶ8 ἐξ ἀνάγκης 
μὴ Ῥαροΐαβ. --- 38 πᾶν μικρὸν 45, --- 40 χρόνου ᾿πάπχιῦ Βοηῖζ. 
-- παμμέγεϑες Ῥαοοῖπβ5: πᾶν μέγεϑος 45. 7 
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ἊΝ - - 

τὸ ὅλον ἐκ τῆς ϑεωρίας, οἷον εἰ μυρίων σταδίων εἴη ἕξῷον᾽ 
Γ -. Γ ᾿ - ’; " ᾿ - ’; ᾿ ὥστε δεῖ καϑάπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων καὶ ἐπὶ τῶν ξῴων ἔχειν 

κ ’ “- “"» μὲν μέγεϑος, τοῦτο δὲ εὐσύνοπτον εἶναι. οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν 
μύϑων ἔχειν μὲν μῆκος, τοῦτο δὲ εὐμνημόνευτον εἶναι. τοῦ : 
μήχους ὅρος (ὃ) μὲν πρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὴν αἴσϑησιν οὐ 
τῆς τέχνης ἐστίν" εἰ γὰρ ἔδει ἑκατὸν τραγῳδίας ἀγωνίξεσϑαι, 
πρὸς κλεψύδρας ἂν ἠγωνίζοντο, ὥσπερ ποτὲ καὶ ἄλλοτέ φασιν᾿ 
ὁ δὲ κατ᾽ αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος ὅρος. ἀεὶ μὲν ὁ 
μείζων μέχρε τοῦ σύνδηλος εἶναι καλλίων ἐστὶ κατὰ τὸ μέγε- 
ϑος, ὡς δὲ ἁπλῶς διορίσαντας εἰπεῖν, ἐν ὅσῳ μεγέϑει κατὰ 
τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγχαῖον ἐφεξῆς γιγνομένων συμβαίνει εἰς 
εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας ἢ ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταβάλ- 
λειν, ἱκανὸς ὅρος ἐστὶν τοῦ μεγέϑους. 

- ᾽ ι τ 2 ἰχ " ὙἝ 2. ᾿ 
ὖϑος δ᾽ ἐστὶν εἷς οὐχ, ὥσπερ τινὲς οἴονται, ἐὰν περὶ 

δ᾽ ; Ἁ , ΤΣ ΜΝ -«δ,.Ἁ ’ ᾽ ἕξ ".1 ἕνα ἢ πολλὰ γὰρ καὶ ἀπειρὰ τῷ ἑνὶ συμβαίνει, ἐξ ὧν ἐνίων 
οὐδέν ἐστιν ἕν᾽ οὕτως δὲ καὶ πράξεις ἑνὸς πολλαί εἰσιν, ἐξ 
ξ , 3 ; » ν ΄ ὝΨ, ς 
ὧν μέα οὐδεμία γίνεται πρᾶξις. διὸ παντὲες ἐοίκασιν ἀμαρ- 

’, Ω᾽ - . ς ’ ’ ι ι - » 

τάνειν ὅσοι τῶν ποιητῶν Ἡρακληίδα Θησηίδα καὶ τὰ τοιαῦτα 
ποιήματα πεποιήκασιν" οἴονται γάρ, ἐπεὶ εἷς ἣν ὃ Ἡρακλῆς, 
δ 1:1 5 ΡΞ ’, ς ον δ - ᾿ ἕνα καὶ τὸν μῦϑον εἶναι προσήκειν. ὁ δ᾽ Ὅμηρος ὥσπερ καὶ 
ἙΝ ’ ᾿ -ς 3. ἡ Φφ. ,κκ,, 9 ΨΜ ᾿ ᾽ 

τὰ ἄλλα διαφέρει καὶ τοῦτ᾽ ἔοικεν καλῶς ἰδεῖν ἤτοι διὰ τέχνην 

ἢ διὰ φύσιν. Ὀδύσσειαν γὰρ ποιῶν οὐκ ἐποίησεν ἅπαντα 

ὅσα αὐτῷ συνέβη. οἷον πληγῆναι μὲν ἐν τῷ Παρνασσῷ, μα- 
“- ’ὔ’ τ - 3 

νῆναι δὲ προσποιήσασϑαι ἐν τῷ ἀγερμῶ, ὧν οὐδὲν ϑατέρου 
ἢ 3 - 3 Ἃ ΞᾺ, ΄ ; ᾽ ᾿ 

γενομένου ἀναγκαῖον ἣν (ηὴΣ εἰκὸς ϑάτερον γενέσϑαι, ἀλλὰ 
περὶ μίαν πρᾶξιν οἵαν λέγομεν τὴν Ὀδύσσειαν συνέστησεν, 
ς ᾿ κ ι Ὰ ᾽ ᾽ὔ ι Σ ΄ Ἔν -» 
ὁμοίως δὲ καὶ τὴν Ιλιάδα. χρὴ οὖν, καϑαπερ καὶ ἐν ταῖς 
ἄλλαις μιμητικαῖς ἡ μία μίμησις ἕνός ἐστιν, οὕτω καὶ τὸν 
μῦϑον, ἐπεὶ πράξεως μίμησίς ἐστι, μιᾶς τε εἶναι καὶ ταύτης 

14518 8 καὶ ἐπὶ ΔΌΘ6558 ΠΑ 8]1π. τ ὁ δἀά. Βαυτγβίδη --- φα- 
σίν] εἰώϑασι Μ. ϑοβυηϊαῦ, --- 9 ὅρος] οὗτος 5υβρίο. ΒάομοΙΘον. -- 
10 τῷ ἑνὶ ἍΡΟΡΎ.: τῷ γένει Α“. --- 26 ἢ δαὰ. ΔΡΟΡΥ. --- 37 λέγομεν 
ΔΡΟρτ.: λέγοιμεν 45, - 80 ταύτης καὶ ϑΈΞΘΠΙΗΙ. 

φι 

»- 0 

»- σι 
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ὅλης καὶ τὰ μέρη συνεστάναι τῶν πραγμάτων οὕτως, ὥστε 
μετατιϑεμένου τινὸς μέρους ἢ ἀφαιρουμένου διαφέρεσθαι καὶ 
κινεῖσϑαι τὸ ὕὅλον᾽ ὃ γὰρ προσὸν ἢ μὴ προσὸν μηδὲν ποιεῖ 
ἐπίδηλον, οὐδὲν μόριον τοῦ ὅλου ἐστίν. 

ἑ 8 φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ὅτι οὐ τὸ τὰ γενό- 9 
““ ""-΄᾿ εἰ} 

μενα λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ᾽ οἷα ἂν γένοιτο 
δι χαὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον. ὃ γὰρ ἕστο- 

ρικὸς καὶ ὃ ποιητὴς οὐ τῷ ἢ ἔμμετρα λέγειν ἢ ἄμετρα δια- 
᾿ " Ἁ ἋἋ ἩΜδῆνος ΄ , » ὶ 

φέρουσιν. εἴη γὰρ ἂν τὰ Ἡροδότου εἰς μέτρα τεϑῆναι., κα 
τ β οὐδὲν ἧττον ἂν εἴη ἱστορία τις μετὰ μέτρων ἢ ἄνευ μέτρων, 

νὰ ἢ ᾿Ξ ; δ ἃ ἃ ι ἱ ΄ ᾿ ἥ ὃ ἀλλὰ τοῦτο διαφέρει, τὸ τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέγειν. τὸν δὲ 
΄ 

οἷα ἂν γένοιτο. διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον 
ποίησις ἱστορίας ἐστίν᾽ ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καϑό- 
λου. ἡ δ᾽ ἱστορία τὰ καϑ᾽ ἕκαστον λέγει. ἔστιν δὲ καϑόλου 
μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖα ἄττα συμβαίνει λέγειν ἢ πράττειν κατὰ 

- ξ ς 10 τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον, οὗ στοχάξεται ἡ ποίησις ὀνόματα 
Ἃ ἐπιτυϑεμένη. τὸ δὲ καϑ' ἕκαστον, τί ᾿Αλκιβιάδης ἔπραξεν ἢ 

- » - » 

τί ἔπαϑεν. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς κωμῳδίας ἤδη τοῦτο δῆλον γέ- 
γονεν᾽ συστήσαντες γὰρ τὸν μῦϑον διὰ τῶν εἰκότων, οὕτω 

ἱ " α΄ ὖν ἔ ; . 4...ὄ γὧἂν 5 
τὰ τυχόντα ὀνόματα ὑυποτιϑέασιν, καὶ οὐχ ᾿ὥσπερ οὗ ἰαμβο- 

ιὸ ποιοὶ περὶ τὸν καϑ᾽ ἕκαστον ποιοῦσιν. ἐπὶ δὲ τῆς τραγῳδίας 
τῶν γενομένων ὀνομάτων ἀντέχονται᾽ αἴτιον δ᾽ ὅτι πιϑανόν 

β ἐστι τὸ δυνατόν. τὰ μὲν οὖν μὴ γενόμενα οὔπω πιστεύομεν 
εἶναι δυνατά, τὰ δὲ γενόμενα φανερὸν ὅτε δυνατά" οὐ γὰρ 
Ἃ , δ. ΑΥ̓͂ 9 ΄ 9 ι ᾿ Ἁ κ “- 

β ἂν ἐγένετο. εἰ ἣν ἀδύνατα. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς τρα- 
, “, » Ν Ἣ Υ̓ - ἣ δὲ σὲ ἢ 2 , 20 γῳδίαις ἐνίαις μὲν ἕν ἢ δύο τῶν γνωρίμων ἐστὶν ὀνομάτων; 

Ἁ Νρν ἈΚ ’ » δὰ ἃ Ἁ 32 ΟἿ ᾿ » - 

τὰ δὲ ἀλλα πεποιημένα. ἐν ἐνίαις δὲ οὐδ᾽ ἕν. οἷον ἐν τῷ 
΄'᾽ .9 "» ϑει" ς , ᾿ 5 ΄ ΄ ΄ ᾿ 
γάϑωνος ἄνϑει᾽ ὁμοίως γὰρ ἐν τούτῳ τά τε πράγματα καὶ 

4΄. δ...» οἷ ξ 2 «ὦν τὰ ὀνόματα πεποίηται. καὶ οὐδὲν ἧττον εὐφραίνει" ὥστ᾽ οὐ 

' 

“88 ποιεῖ, ἐπίδηλον ὡς ΔΡΟΡΊ. --- 3ὅ οὐ τὸ ΔΡΟΡΎ.: οὕτω ἈΦ -- 
γενόμενα Ὑ]Ἱοίογῖαδ: γινόμενα Α5, 1461 4 μετὰ μέτρου Α“. -- 
ὅ τοῦτο.. τὸ ϑροηρεὶ: τοῦτο .. τῶ 4“, τούτῳ... τῷ ἈΡΟΒΊ. --- 11 τὸ 
ΔΡορτ.: τὸν Α5, -- 14 ἐπιτιϑέασι ΔΡΟΡΥ. -- 1ὅ τὸν 45: τῶν ἀρορστ. 
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;» ’ - ᾽ [4 ᾿ ει 

πάντως εἶναι ξητητέον τῶν παραδεδομένων μύϑων, περὶ οὺς 

αἱ τραγῳδίαι εἰσίν, ἀντέχεσϑαι. καὶ γὰρ γελοῖον τοῦτο ξητεῖν, 
κ - 5 ’ ’, 3 Ψ Ὁ ᾿ 

ἐπεὶ καὶ τὰ γνώριμα ὀλίγοις γνώριμα ἐστιν ἀλλ ὅμως εὑ- 
- ΕΣ κ - 

φραίνει πάντας. δῆλον οὖν ἐκ τούτων, ὅτι τὸν ποιητὴν μᾶλ- 
λον τῶν μύϑων εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων. ὅσῳ ποιη- 

Ψ ι κ ’ -- Α Ἁ ΄ Ἃ » 

τὴς κατὰ τὴν μίμησίν ἐστιν, μιμεῖται δὲ τὰς πράξεις. καν ἄρα 
- -» ι - -" 

συμβῇ γενόμενα ποιεῖν. οὐδὲν ἧττον ποιητής ἐστι᾿ τῶν γὰρ 
- Ἃ 

γενομένων ἔνια οὐδὲν κωλύει τοιαῦτα εἶναι οἷα ἂν εἰκὸς γε- 
νέσϑαι [καὶ δυνατὰ γενέσϑαι), καϑ᾽ ὃ ἐκεῖνος αὐτῶν ποιητής 
ἐστιν. 

κα τῶν δὲ ἁπλῶν μύϑων καὶ πράξεων αἱ ἐπεισοδιώδεις 
᾿ » τ εἰσὶν χείρισται. λέγω δ᾽ ἐπεισοδιώδη μῦϑον, ἐν ᾧ τὰ ἐπεισ- 

ἐκ 3 ω αν » ἥρμν, ΡΨ ἋΣ 3 ͵ δον ὅδια μετ᾽ ἄλληλα οὔτ᾽ εἰκὸς οὔτ᾽ ἀνάγκη εἶναι. τοιαῦται 
- - - ς , 

δὲ ποιοῦνται ὑπὸ μὲν τῶν φαύλων ποιητῶν δι᾿ αὐτούς. ὑπὸ 
. δὲ τῶν ἀγαϑῶν διὰ τοὺς ὑποκριτάς᾽" ἀγωνίσματα γὰρ ποιοῦν- 

τες καὶ παρὰ τὴν δύναμιν παρατείνοντες μῦϑον πολλάκις 
διαστρέφειν ἀναγχάξονται τὸ ἐφεξῆς. Ὁ 

2 ι }] 2 , ’ 2 ι ’ Ξ ’ 2 Ἁ 
ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον τελείας ἐστὶ πράξεως ἡ μίμησις ἀλλὰ 

᾿ - σῦν -Ὃ -“ " } ᾿ ΄ καὶ φοβερῶν καὶ ἐλεεινῶν, ταῦτα δὲ γένεται [καὶ] μάλιστα 
«ὅταν γένηται παρὰ τὴν δόξαν ν καὶ μᾶλλον ὅταν γένηται 
παρὰ τὴν δόξαν δι᾿ ἄλληλα" τὸ γὰρ ϑαυμαστὸν οὕτως ἕξει 

μᾶλλον ἢ εἰ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου καὶ τῆς τύχης. ἐπεὶ καὶ τῶν 
ἀπὸ τύχης ταῦτα ϑαυμασιώτατα δοκεῖ, ὅσα ὥσπερ ἐπίτηδες 
φαίνεται γεγονέναι, οἷον ὡς ὃ ἀνδριὰς ὃ τοῦ Μίτυος ἐν 

Ἴάργει ἀπέκτεινεν τὸν αἴτιον τοῦ ϑανάτου τῷ Μίτυι. ϑεω- 

ροῦντε ἐμπεσών᾽ ἔοικε γὰρ τὰ τοιαῦτα οὐκ εἰκῇ γενέσϑαι. 
Ὡ 4. Ψ ᾿ ΄ 3 , τ ὥστε ἀναγκὴ τοῦς τοιούτους εἶναι καλλίους μυϑους. 

εἰσὶ δὲ τῶν μύϑων οἵ μὲν ἁπλοῖ οἵ δὲ πεπλεγμένοι" 
Ἁ [4 ξ » 

καὶ γὰρ αἵ πράξεις, ὧν μιμήσεις οἵ μὖϑοί εἰσιν, ὑπάρχου- 

2 αἵ εὐδοκιμοῦσαι τραγῳδίαι 8} 16η. --- 832 καὶ οὐκ ἄλλως 
δυνατὰ ϑιΒοΙη ἢ}. -- 84 τῶν "ἀρὰς . ἐφεξῆς (14625 2) ρετγἐϊπθηῦ 
δὰ 1453 18. -- 88 ὑποκριτὰς Α5: κριτὰς Δρορσγ. 1438 1 πα- 
ρατεένοντες ΔΡΟΡΊ.: παρατείναντες Α“͵ 
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τὸ σιν εὐθὺς οὖσαι τοιαῦται. λέγω δὲ ἁπλῆν μὲν πρᾶξιν, ἧς 

γινομένης ὥσπερ ὥρισται συνεχοῦς καὶ μιᾶς ἄνευ περιπετείας 
ἢ ἀναγνωρισμοῦ ἡ μετάβασις γίνεται, πεπλεγμένη δέ ἐστιν, 
ἐξ ἧς μετὰ ἀναγνωρισμοῦ ἢ περιπετείας ἢ ἀμφοῖν ἡ μετάβασίς 
ἐστιν. ταῦτα δὲ δεῖ γίνεσϑαι ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τοῦ 

0 μύϑου, ὥστε ἐκ τῶν προγεγενημένων συμβαίνειν ἢ ἐξ ἀνάγκης 
ἢ κατὰ τὸ εἰκὸς γίγνεσϑαι ταῦτα᾽ διαφέρει γὰρ πολὺ τὸ γίγνε- 

σϑαι τάδε διὰ τάδε ἢ μετὰ τάδε. 

ἔστι δὲ περιπέτεια μὲν ἡ εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πραττο- 11 
μένων μεταβολή, καϑάπερ εἴρηται, καὶ τοῦτο δὲ ὥσπερ λέγο- 

β Ὁ μὲν κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ ἀναγκαῖον᾽ ὥσπερ ἐν τῷ Οἰδίποδι ἐλ- 
τσ ον «πὰ 

ϑὼν ὡς εὐφρανῶν τὸν Οἰδίπουν καὶ ἀπαλλάξων τοῦ πρὸς 
Ξ: . 

τὴν μητέρα φόβου, δηλώσας, ὃς ἦν, τοὐναντίον ἐποίησεν" 
καὶ ἐν τῷ “υγκεῖ ὃ μὲν ἀγόμενος ὡς ἀποϑανούμενος, ὁ δὲ 

Ἁ φΦ - ς 9 » 4,96 Α , “- . 

ΖΔαναος ἀκολουϑῶν ὡς ἀποκχτενῶν. τὸν μὲν συνέβη ἔκ τῶν 

80 πεπραγμένων ἀποϑανεῖν, τὸν δὲ σωϑῆναι. ἀναγνώρισις δέ, 

ὥσπερ καὶ τοὔνομα σημαίνει, ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν μετα- 
τ ὩΣ, , πο ἰν - . ᾽ Ἂ βολὴ ἡ εἰς φιλίαν ἢ εἰς ἔχϑραν τῶν πρὸς εὐτυχίαν ἢ δυ- 
, ς ’ Ῥ μ κ᾿ 3 ο΄ [χ 

φρύχνον πὲς ἀρτσο καλλισται δὲ ἀναγμάρεσαις οταν μὰ 

περιπέτειαι γίνωνται; οἷον ἔχει ἡ ἐν τῷ Οἰδίποδι. εἰσὶν μὲν 
86 οὖν καὶ ἄλλαι ,ἀναγνωρίσεις" καὶ γὰρ πρὸς ἄψυχα καὶ τὰ 

τυχόντα ἔστιν ὥσπερ εἴρηται συμβαίνειν, καὶ εἰ πέπραγέ τις 
ἢ μὴ πέπραγεν ἔστιν ἀναγνωρίσαι᾽ ἀλλ᾽ ἡ μάλιστα τοῦ μύϑου 
χαὶ ἡ μάλιστα τῆς πράξεως ἡ εἰρημένη ἐστίν ἡ γὰρ τοιαύτη 

᾿Ξ ᾽ ΄ ᾿ , ν., [κε Ἃ ’, δ, γι" 
τάδὲν ἀναγνώρισις καὶ περιπέτεια ἡ ἔλεον ἕξει ἡ φόβον; οἵων πράξεων 

ἡ τραγῳδία μίμησις ὑπόκειται" ἔτι δὲ καὶ τὸ ἀτυχεῖν καὶ τὸ 
εὐτυχεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων συμβήσεται. ἐπεὶ δ᾽ ἡ ἀναγνώ- 
ρίσις τινῶν ἐστιν ἀναγνώρισις. αἵ μὲν ϑατέρου πρὸς τὸν ἕτε- 

18 ἐξ ἧς ἌΡΟβΥ.: λέξις 45 πρᾶξις ἧς θθθετθα. -- 21 
ταῦτα] τἀναντία Βοπῖίζ. --- 38 καλλίστη δὲ -ἀναγνώρισις ἂς -- 
80 συμβαίνειν ΔΡΟρΎ.: συμβαίνει Α“. --- 81 ἢ ΒΡΟΡΎ.: εἰ Α-͵ ς 
1452Ὁ 1 οἵων ΔΡΟΡΥ.: οἷον 4“. --- 8 ἐπεὶ δ᾽ ἡ ΒΡΘΕΚΕΟΥ: ἐπεὶ δὴ 
ἡ 4-͵ 
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ρον μόνον, ὅταν ἡ δῆλος ἕτερος τίς ἐστιν. ὁτὲ δὲ ἀμφοτέ- ὅ 
ρους δεῖ ἀναγνωρίσαι; οἷον ἡ μὲν ᾿Ιφιγένεια τῷ Ὀρέστῃ ἀν- 
εγνωρίσϑη ἐκ τῆς πέμψεως τῆς ἐπιστολῆς. ἐκείνῳ δὲ πρὸς τὴν 
Ἰφιγένειαν ἄλλης ἔδει ἀναγνωρίσεως. 

δύο μὲν οὖν τοῦ μύϑου μέρη περὶ ταῦτ᾽ ἐστί (μέρη 
δὲ μύϑου τέσσαρά ἐστι. δύο μὲν περιπέτεια καὶ ἀναγνώρισις, 
τρίτον δὲ πάϑος. τούτων δὲ περιπέτεια μὲν καὶ ἀναγνώρισις 
εἴρηται. πάϑος δέ ἐστι πρᾶξις φϑαρτικὴ ἢ ὀδυνηρά, οἷον 
οἵ τε ἐν τῷ φανερῷ ϑάνατοι καὶ αἱ περιωδυνίαι καὶ τρώσεις 
καὶ ὅσα τοιαῦτα... .. 

Ἐμέρη δὲ τραγῳδίας οἷς μὲν ὡς εἴδεσι δεῖ χρῆσϑαι πρό- 
τερον εἴπομεν. κατὰ δὲ τὸ ποσὸν καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται κεχω- 
ρισμένα τάδε ἐστίν. πρόλογος ἐπεισόδιον ἔξοδος χορικόν, καὶ 
τούτου τὸ μὲν πάροδος τὸ δὲ στάσιμον" κοινὰ μὲν ἁπάντων 
ταῦτα, ἴδια δὲ τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ κόμμοι. ἔστιν δὲ πρό- 
λογος μὲν μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χοροῦ παρόδου, ἐπεισ- 
ὅδιον δὲ μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ μεταξὺ ὅλων χορικῶν 
μελῶν. ἔξοδος δὲ μέρος ὅλον τραγωδίας μεϑ᾽ ὃ οὐκ ἔστι χοροῦ 
μέλος. χορικχοῦ δὲ πάροδος μὲν ἡ πρώτη λέξις ὅλη χοροῦ, 
στάσιμον δὲ μέλος χοροῦ τὸ ἄνευ ἀναπαίστου καὶ τροχαίου᾽" 
κόμμος δὲ ϑρῆνος κοινὸς χοροῦ καὶ (τῶν ἀπὸ σκηνῆς. τὰ δ᾽ 
ἀπὸ σκηνῆς μέλη ἴδια τῶν) ἀπὸ σκηνῆς. [μέρη δὲ τραγῳδίας 
οἷς μὲν δεῖ χρῆσϑαι πρότερον εἴπαμεν, κατὰ δὲ τὸ ποσὸν καὶ 
εἰς ἃ διαιρεῖται κεχωρισμένα ταῦτ᾽ ἐστίν.} Ἢ 

ὧν δὲ δεῖ στοχάξεσϑαι καὶ ἃ δεῖ εὐλαβεῖσϑαι συν- 
ιστάντας τοὺς μύϑους καὶ πόϑεν ἔσται τὸ τῆς τραγῳδίας ἔρ- 
γον, ἐφεξῆς ἂν εἴη λεκτέον τοῖς νῦν εἰρημένοις. ἐπειδὴ οὖν 
δεῖ τὴν σύνϑεσιν εἶναι τῆς καλλίστης τραγῳδίας μὴ ἁπλῆν 

ὅ ὁ ἕτερος ΒΕΙΠΔΥ5. --- 18 οὗ τε ἀροργυ.: ὅτε 4“, -- 14 χυδτίαθ 
ἠθῶν ἀσβηϊίὶο ᾿πέθγοι 1556 νἀ δἰαγ. οοηΐξ, 1465 82. -- 38 

ὅλη ὙΥ̓Θε ρΒ8]: ὅλου ,ΑὉ --- 928 ἴογί. κόμμοι -- καὶ ἀπὸ σκηνῆς 
Ας͵ καὶ τῶν ἀπὸ σκηνῆς Εἰζίοσ, καὶ ὑποχριτῶν, τὰ δὲ ἀπὸ 
σκηνῆς ἴδια ὑποκριτῶν ἢ. Αὐποϊάᾶΐ. -- φ9 ὧν δρορτ.: ὡς 45. 
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ἀλλὰ πεπλεγμένην καὶ ταύτην φοβερῶν καὶ ἐλεεινῶν εἶναι 
5 μιμητικήν, τοῦτο γὰρ ἴδιον τῆς τοιαύτης μιμήσεως ἐστίν, πρῶ- 
τον μὲν δῆλον, ὅτι οὔτε τοὺς ἐπιεικεῖς ἄνδρας δεῖ μεταβάλ- 
λοντας φαίνεσϑαι ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν --- οὐ γὰρ φο- 

Ἁ ᾿] ᾿ ᾽ Ἁ -»" »] ᾿Ὶ ’ » ᾿ 

βερὸν οὐδὲ ἐλεεινὸν τοῦτο ἀλλὰ μιαρὸν ἐστιν --- οὔτε τοὺς 
Ἁ . ν᾽ ᾿] 2 2 ’ 

μοχϑηροὺς ἐξ ἀτυχίας εἰς εὐτυχίαν --- ἀτραγῳδότατον γὰρ 
» 5 ι ΄ Ὰ γον Ἁ ᾽ τ “» Ἵ ) “Ἂ 

τοῦτ ἐστὶ παντων᾽ οὐδὲν γὰρ ἔχει ὧν δεῖ. οὔτε γὰρ φιλὰν- 

ϑρωπον οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερόν ἐστιν --- οὐδ᾽ αὖ τὸν 
σφόδρα πονηρὸν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταπίπτειν ---- τὸ 

μὲν γὰρ φιλάνϑρωπον ἔχοι ἂν ἡ τοιαύτη σύστασις ἀλλ᾽ οὔτε 
Γ᾽" "» ΄ ἔ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 4 Ἔα 
ἔλεον οὔτε φόβον. ὃ μὲν γὰρ περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστιν δυστυ- 

χοῦντα; ὁ δὲ περὶ τὸν ὅμοιον, [ἔλεος μὲν περὶ τὸν ἀνάξιον, 
’] ᾿ ᾿ Ἁ Ω᾽ Ω] ΡῚ κ ΒΩ 

φόβος δὲ περὶ τὸν ὁμοιον.] ὥστε οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβε- 

ρὸν ἔσται τὸ συμβαῖνον --- ὃ μεταξὺ ἄρα τούτων λοιπός. ἔστι 

δὲ τοιοῦτος ὁ μήτε ἀρετῇ διαφέρων καὶ δικαιοσύνῃ, μήτε διὰ 

κακίαν καὶ μοχϑηρίαν μεταβάλλων εἰς τὴν δυστυχίαν ἀλλὰ 
δι᾿ ἁμαρτίαν τινά, τῶν ἐν μεγάλῃ δόξῃ ὄντων. καὶ εὐτυχίᾳ, 
τ ΓΕ, ι ’ ᾿ δ. 6 » Π » 

οἷον Οἰδίπους καὶ Θυέστης καὶ οἵ ἕξ τῶν τοιούτων γενῶν 

ἐπιφανεῖς ἄνδρες. ἀνάγκη ἄρα τὸν καλῶς ἔχοντα μῦϑον 
ς - 3 - Ἃ »Ὕ Ω’᾽ , ’ Ἁ 
ἁπλοῦν εἶναι μᾶλλον ἡ διπλοῦν, ὥσπερ τινές φασι, καὶ 

μεταβάλλειν οὐκ εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας ἀλλὰ τοὐναντίον 
Ρ, "5 ,ὔ " ’, Ἁ Ἁ ’ὔ 3 Ἁ ἙἜ 

ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν, μὴ διὰ μοχϑηρίαν ἀλλὰ δι΄ ἀμαρ- 
, ͵ Ἃ Ο 97 Ἃ , -» Ἃ 

τίαν μεγάλην ἡ οἵου εἴρηται ἡ βελτίονος μᾶλλον ἢ χείρονος. 

σημεῖον δὲ καὶ τὸ γιγνόμενον" πρῶτον μὲν γὰρ οἵ ποιηταὶ 
"ἢ ͵ ᾽, Ψ, ’ὔ -" Α ᾿" ὦ 

τοὺς τυχόντας μύϑους ἁπηρίϑμουν, νῦν δὲ περὶ ὀλίγας οἰκίας 

αἵ [κάλλισται] τραγῳδίαι συντίϑενται, οἷον περὶ ᾿Δλκμαίωνα 

καὶ Οἰδίπουν καὶ Ὀρέστην καὶ Μελέαγρον καὶ Θυέστην καὶ 

Τήλεφον καὶ ὅσοις ἄλλοις συμβέβηκεν ἡ ἢ παϑεῖν δεινὰ ἢ ποιῆσαι. 

ἡ μὲν οὖν κατὰ τὴν τέχνην καλλίστη τραγῳδία ἔκ ταύ- 

της τῆς συστάσεως ἐστί. διὸ καὶ οἵ Εὐριπίδῃ ἐγκαλοῦντες 

τὸ αὐτὸ ἁμαρτάνουσιν, ὅτι τοῦτο δρᾷ ἐν ταῖς τραγῳδίαις καὶ 

140851 αὖὐ τὸν ἂρορτ.: αὖ τὸ Ἅδι πα ἔλεος --- ὅμοιον 46- 
Ἰομᾶδ 6886 ᾿ξ! ]οχιὺ Βίου. --- 24 τὸ αὐτὸ] αὐτοὶ Ἐ612. 
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(αἷν πολλαὶ αὐτοῦ εἰς δυστυχίαν τελευτῶσιν. τοῦτο γάρ ἔστιν 35 
ὥσπερ εἴρηται “ὀρϑόν. νυ μηϑ δὲ μέγεδεν" ἐπὶ γὰρ τῶν ἔπ 

νῶν καὶ τῶν ἀγώνων τραγικώταται αἵ τοιαῦται φαίνονται, ἂν 

κατορϑωθῶσιν, καὶ ὁ Εὐριπίδης, εἰ καὶ τὰ ἄλλα μὴ εὖ οἷ- 
κονομεῖ, ἀλλὰ τραγικώτατός γε τῶν ποιητῶν φαίνεται. δευ- 
τέρα δ᾽ ἡ πρώτη λεγομένη ὑπὸ τινῶν ἐστιν [σύστασις} ἡ 80 

διπλῆν τὲ τὴν σύστασιν ἔχουσα, καϑάπερ ἡ Ὀδύσσεια, καὶ 
τελευτῶσα ἐξ ἐναντίας τοῖς βελτίοσι καὶ χείροσιν. δοκεῖ δὲ 
εἶναι πρώτη διὰ τὴν τῶν ϑεάτρων ἀσϑένειαν᾽ ἀκολουϑοῦσι 

γὰᾳ οἱ πορηταὶ κατ᾽ εὐχὴν ποιοῦντες τοῖς ϑεαταῖς. ἔστιν δὲ 
οὐχ αὕτη ζὴ» ἀπὸ τραγῳδίας ἡδονὴ ἀλλὰ μᾶλλον τῆς κωῶμωῳ- 35 
δίας οἰκεία᾽ ἐκεῖ γὰρ ἂν οἱ ἔχϑιστοι ὦσιν ἐν τῷ μύϑῳ, οἷον 
Ὀρέστης καὶ Αἴγισϑος. φίλοι γενόμενοι ἐπὶ τελευτῆς ἐξέρχονται 
καὶ ἀποθνήσκει οὐδεὶς ὑπ᾽ οὐδενός. 14580 

ι4  ὀἔΣΖἔστιν μὲν οὖν τὸ φοβερὸν καὶ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὄψεως 
γίγνεσθαι; ἔστιν δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τῶν πραγμάτων, 

' ὅπερ. ἐστὶ πρότερον καὶ ποιητοῦ ἀμείνονος. δεῖ γὰρ καὶ ἄνευ 
τοῦ ὁρᾶν οὕτω συνεστάναι τὸν βοῦν, ὥστε τὸν ἀκούοντα 
τὰ πράγματα γινόμενα καὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν ἐκ τῶν συμ- 5 
βαινόντων᾽ ἅπερ ἂν πάϑοι τις ἀκούων τὸν τοῦ Οἰδίπου μῦ- 
ϑον. τὸ δὲ διὰ τῆς ὄψεως τοῦτο παρασκευάζειν ἀτεχνότερον 

καὶ χορηγίας δεόμενόν ἐστιν. οἱ δὲ μὴ τὸ φοβερὸν διὰ τῆς 
ὄψεως ἀλλὰ τὸ τερατῶδες μόνον παρασκευάξοντες οὐδὲν τρα- 
γῳδίᾳ κοινωνοῦσιν᾽ οὐ γὰρ πᾶσαν δεῖ ζητεῖν ἡδονὴν ἀπὸ τὸ 
τραγῳδίας ἀλλὰ τὴν οἰκείαν. ἐπεὶ δὲ τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου 
διὰ μιμήσεως δεῖ ἡδονὴν παρασχευάξειν τὸν ποιητήν, φανε- 
ρὸν ὡς τοῦτο ἐν τοῖς πράγμασιν ἐμποιητέον. ποῖα οὖν δεινὰ 
ἢ ποῖα οἰκτρὰ φαίνεται τῶν συμπιπτόντων, λάβωμεν. ἀνάγκη 

δὲ ἢ φίλων εἶναι πρὸς ἀλλήλους τὰς τοιαύτας πράξεις ἢ ῦ 

οὔ αἴ αὐὰ. ΚπρΌΘΙ. --- ξ80 σύστασις ἱπᾶποῖξ Ἱνιϊηρ, -- 81 
σύστασιν μετάβασιν Ὁ θθουνπϑα. --- 38 ϑεάτρων 45: ϑεατῶν ΔΡΟΡΎ. 
- 8ὅ αὕτη ἡ οομϊ. Υ̓ΔῈ]6η. 1468ν0 6 Οἰδίποδος Δρορτ. 

Ατἰξέοξοιθβ οὶ]. ΧΙΙΠ]. Ἂ 
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ἐχϑρῶν ἢ μηδετέρων. ἂν μὲν οὖν ἐχϑρὸς ἐχϑρόν, οὐδὲν ἐλεεινὸν 
οὔτε ποιῶν οὔτε μέλλων, πλὴν κατ᾽ αὐτὸ τὸ πάϑος" οὐδ᾽ ἂν 
μηδετέρως ἔχοντες" ὅταν δ᾽ ἐν ταῖς φιλίαις ἐγγένηται τὰ πάϑη, 
οἷον εἰ ἀδελφὸς ἀδελφὸν ἢ υἱὸς πατέρα ἢ μήτηρ υἱὸν ἢ υἱὸς μητέρα 

30 ἀποκτείνει ἢ μέλλει ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον δρᾷ, ταῦτα ζητητέον. τοὺς 
μὲν οὖν παρειλημμένους μύϑους λύειν οὐκ ἔστιν, λέγω δὲ οἷον 
τὴν Κλυταιμνήστραν ἀποθανοῦσαν ὑπὸ τοῦ Ὀρέστου καὶ τὴν 
Ἐριφύλην ὑπὸ τοῦ ᾿Δλκμαίωνος, αὐτὸν δὲ εὑρίσκειν δεῖ καὶ 
τοῖς παραδεδομένοις χρῆσϑαι καλῶς. τὸ δὲ καλῶς τί λέγομεν, 

25 εἴπωμεν σαφέστερον. ἔστι μὲν γὰρ οὕτω γίνεσϑαι τὴν πρᾶξιν, 
ὥσπερ οἷ παλαιοὶ ἐποίουν εἰδότας καὶ γιγνώσκοντας. καϑά- 
περ καὶ Εὐριπίδης ἐποίησεν ἀποκτείνουσαν τοὺς παῖδας τὴν 
Μήδειαν. ἔστιν δὲ πρᾶξαι μέν, ἀγνοοῦντας δὲ πρᾶξαι τὸ 
δεινόν, εἶθ᾽ ὕστερον ἀναγνωρίσαι τὴν φιλίαν, ὥσπερ ὁ ΖΣοφο- 

80 κλέους Οἰδίπους τοῦτο μὲν οὖν ἔξω τοῦ δράματος, ἐν δ᾽ 

αὐτῇ τῇ τραγῳδίᾳ, οἷον ὁ ᾿Αλκμαίων ὃ ᾿Αστυδάμαντος ἢ ὃ 
Τηλέγονος ὃ ἐν τῷ τραυματίᾳ Ὀδυσσεῖ. ἔτι δὲ τρίτον παρὰ ταῦτα 
τὸ μέλλοντα ποιεῖν τι τῶν ἀνηκέστων δι’ ἄγνοιαν ἀναγνωρίσαι 
πρὶν ποιῆσαι. καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄλλως. ἢ γὰρ πρᾶξαι 

85 ἀνάγκη ἢ μὴ καὶ εἰδότας ἢ μὴ εἰδότας. τούτων δὲ τὸ μὲν 
γινώσκοντα μελλῆσαι καὶ μὴ πρᾶξαι χείριστον᾽ τό τε γὰρ 
μιαρόν ἔχει, καὶ οὐ τραγικόν᾽ ἀπαϑὲς γάρ. διόπερ οὐδεὶς 

τ4δ46 πριεῖ ὁμοίως εἰ μὴ ὀλιγάκις, οἷον ἐν ᾿Αντιγόνῃ τὸν Κρέοντα 
ὃ Αἵμων. τὸ δὲ πρᾶξαι δεύτερον. βέλτιον δὲ τὸ ἀγνοοῦντα 
μὲν πρᾶξαι, πράξαντα δὲ ἀναγνωρίσαι᾽ τό τε γὰρ μιαρὸν οὐ 
πρόσεστιν καὶ ἡ ἀναγνώρισις ἐκπληκτικόν. κράτιστον δὲ τὸ 

5 τελευταῖον. λέγω δὲ οἷον ἐν τῷ Κρεσφόντῃ ἡ ΜΜερόπη μέλλει 
τὸν υἱὸν ἀποκτείνειν, ἀποκτείνει δὲ οὔ, ἀλλ᾽ ἀνεγνώρισεν, 
καὶ ἐν τῇ ᾿Ιφιγενεία ἡ ἀδελφὴ τὸν ἀδελφόν. καὶ ἐν τῇ Ἕλλῃ 

10 φοβερὸν οὐδ᾽ ἐλεεινὸν Ὁθροτνγθρ. --- 19 εἰ ΒΥΠΡυΣρ: ἢ 
Ἂς --- 20 δρᾷ ΒΡΟΡΥ.: δρᾶν Α“, -- 2ὅ εἴπωμεν ΔΡΟρτ.: εἴπομεν 
Α΄“, --- 81 ᾿Δλχμαίων ὃ Ο ατγρῖαβ: ““λκμαίωνος Α-, --- 82 τὸ μελλῆσαι 
γινώσκοντα καὶ μὴ ποιῆσαι καὶ τέταρτον ροβῦ ταῦτα δθά. 816. 
- 88 τὸ Βοηϊΐζ: τὸν 4“. 14545 1 Ἔλλῃ] Δντιόπῃ Μ8)ΟΘμδοΥ. 



14. 14845 8 -- Ἰῦ͵ 145845 84, 19 

ὃ υἱὸς τὴν μητέρα ἐκδιδόναι μέλλων ἀνεγνώρισεν. διὰ γὰρ 
τοῦτο. ὅπερ πάλαι εἴρηται. οὐ περὶ πολλὰ γένη αἵ τραγῳ- 
δίαι εἰσίν. ξητοῦντες γὰρ οὐκ ἀπὸ τέχνης ἀλλ᾽ ἀπὸ τύχης 
εὗρον τὸ τοιοῦτον παρασκευάζειν ἐν τοῖς μύϑοις. ἀναγκά- 
ἕονται οὖν ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας ἀπαντᾶν. ὅσαις τὰ τοιαῦτα 
συμβέβηκε πάϑη. 

4 -» »" 
περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν πραγμάτων συστάσεως καὶ ποίους 

1ὅ τινὰς εἶναι δεῖ τοὺς μύϑους. εἴρηται ἱκανῶς. περὶ δὲ τὰ ἤϑη 
’ ι - ΄ ν ι . “- “ τέτταρα ἐστιν ὧν δεῖ στοχάξεσϑαι, ἕν μὲν καὶ πρῶτον, ὅπως 

χρηστὰ ἢ. ἕξει δὲ ἦϑος μὲν, ἐὰν ὥσπερ ἐλέχϑη ποιῇ φανερὸν ὁ 
λόγος ἢ ἡ πρᾶξις προαίρεσίν τινα [ἡ]. χρηστὸν δέ, ἐὰν χρη. 

΄ ᾿ ο ᾿ Ξ ᾿ “ ΄ ᾿ 
στήν, ἔστιν δὲ ἐν ἑκάστῳ γένει" καὶ γὰρ γυνή ἐστιν χρηστὴ 
καὶ δοῦλος. καίτοι γε ἴσως τούτων τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ ὅλως 
φαῦλόν ἐστιν. δεύτερον δὲ τὰ ἁρμόττοντα᾽ ἔστιν γὰρ (άτα- 
λάντης) ἀνδρεῖον μὲν τὸ ἦϑος. ἀλλ᾽ οὐχ ἁρμόττον γυναικὶ 
τὸ ἀνδρείαν ἢ δεινὴν εἶναι. τρίτον δὲ τὸ ὅμοιον᾽ τοῦτο γὰρ 
ἕτερον τοῦ χρηστὸν τὸ ἦϑος καὶ ἁρμόττον ποιῆσαι, ὥσπερ 
εἴρηται. τέταρτον δὲ τὸ ὁμαλόν. κἂν γὰρ ἀνώμαλός τις ἢ ὃ 
τὴν μίμησιν παρέχων καὶ τοιοῦτον ἦϑος ὑποτιϑείς, ὅμως 
« ΕΝ 9 ’ »ΣὝ "᾿ Α ’ ὔ ὁμαλῶς ἀνώμαλον δεῖ εἶναι. ἔστιν δὲ παράδειγμα πονηρίας 
μὲν ἤϑους μὴ ἀναγκαῖον [οἷον] ὁ Μενέλαος ὁ ἐν τῷ Ὀρέστῃ, 
τοῦ δὲ ἀπρεποῦς καὶ μὴ ἁρμόττοντος ὅ τε ϑρῆνος Ὀδυσσέως 
ἐν τῇ Σκύλλῃ καὶ ἡ τῆς Μελανίππης δῆσις, ... τοῦ δὲ ἀνω- 

͵ ς 3 35η» τῷ , ᾿ 8 4«" Ἁ .᾿  ζ» ’ 

μάλου ἡ ἐν Αὐλίδι ᾿Ιφιγένεια᾽ οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἱκετευουσὰ 
α΄, ς Ἁ } Α -» » ΟΡ’ νιν -» . 

τῇ ὑστέρα. χρὴ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἤϑεσιν ὥσπερ καὶ ἐν τῇ τῶν 
πραγμάτων συστάσει ἀεὶ ξητεῖν ἢ τὸ ἀναγκαῖον ἢ τὸ εἰκός, 
ὥστε τὸν τοιοῦτον τὰ τοιαῦτα λέγειν ἢ πράττειν ἢ ἀναγκαῖον 

9 εἴρηται] ν. 14588 18, --- Ἰά οἂρ. ΧΥ͂ ροβὺ οδρ. ΧΥΠΙῚ οο]- 
Ἰοοδμά τη 6586 ΗΘ] Ώ5118 ΔΙῸ 6 Ἰυαἀϊοαγογυῃῦς Υ. Ργϑθῇ. Ρ. Υ. -- 
18 ζογί. προαέρεσίν τινα ἢ φυγήν. -- 22 ἀνδρεῖον μέν τι ἦθος 
ΗΘΥΤΉΔΏΗ. --- 28 τὸ δρορτ.: .. τῶι «42 οὕτως ΔΕ ]θη. --- 34 ἅπερ 
εἴρηται Ἠθτταδηῃ --- Ἰασαπᾶτι δοὺΐθ ὥσπερ 5ἰαίαϊ ὅΡΘηρΞὶ. - ῶ8 
ἀναγκαίας ΤΕυτοί. --- οἷος ΒΆΘΟΒΕΙοΥ. --- 80 ΘΧΘΙΙΡΙΏΤη ἀνομοίου 
ἱπέογοϊαῖββο βέαξαὶϊς ὙἹοϊονῖαβ. --- 84 δὲ 86 ἡ ἀναγκαῖον Ηθττηδῃη. 
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90 16. 14645 8ὅ -- 16, 14δ4Ὁ 8ὅ. 

85 ἢ εἰκός, καὶ τοῦτο μετὰ τοῦτο γίνεσθαι ἢ ἀναγκαῖον ἢ 
εἰκός. 

φανερὸν οὖν ὅτι καὶ τὰς λύσεις τῶν μύϑων ἐξ αὐτοῦ 

τάδάν δεῖ τοῦ μύϑου συμβαίνειν καὶ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ Μηδείᾳ ἀπὸ 
μηχανῆς καὶ ἐν τῇ ᾿Ιλιάδι τὰ περὶ τὸν ἀπόπλουν" ἀλλὰ μη- 
χανῇ χρηστέον ἐπὶ τὰ ἔξω τοῦ δράματος, ἢ ὅσα πρὸ τοῦ 
γέγονεν ἃ οὐχ οἷόν τε ἄνθρωπον εἰδέναι, ἢ ὅσα ὕστερον ἃ 

5 δεῖται προαγορεύσεως καὶ ({ϑείας» ἀγγελίας" ἅπαντα γὰρ ἀπὸ- 
δίδομεν τοῖς ϑεοῖς ὁρᾶν. ἄλογον δὲ μηδὲν εἶναι ἐν τοῖς πρα7- 
μασιν, εἰ δὲ μή, ἔξω τῆς τραγῳδίας, οἷον τὸ ἐν τῷ Οἰδί- 
ποδι τῷ Σοφοκλέους. ἐπεὶ δὲ μίμησίς ἐστιν ἡ τραγῳδία 
βελτιόνων (ἢ καϑ᾽. ἡμᾶς, δεῖ μιμεῖσϑαι τοὺς ἀγαϑοὺς εἰκονο- 

10 γράφους᾽ καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀποδιδόντες τὴν ἰδίαν μορφὴν 
ὁμοίους ποιοῦντες καλλίους γράφουσιν᾽ οὕτω καὶ τὸν ποιή- 
τὴν μιμούμενον καὶ ὀργίλους καὶ ῥαᾳϑύμους καὶ τάλλα τὰ 
τοιαῦτα ἔχοντας ἐπὶ τῶν ἠϑῶν, τοιούτους ὄντας ἐπιεικεῖς 
ποιεῖν᾽ παράδειγμα σκληρότητος οἷον τὸν ᾿Δχιλλέα ᾿4γάϑων 

15 καὶ Ὅμηρος. ταῦτα δὴ {δεῖ διατηρεῖν καὶ πρὸς τούτοις 
τὰ παρὰ τὰς ἐξ ἀνάγκης ἀκολουϑούσας αἰσϑήσεις τῇ ποιή- 
τικῇ᾽ καὶ γὰρ κατ᾽ αὐτὰς ἔστιν ἁμαρτάνειν πολλάκις, εἴρηται 
δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις λόγοις ἱκανῶς. 

ἀναγνώρισις δὲ τί μέν ἔστιν εἴρηνῶι πρότερον᾽ εἴδη δὲ 16 
90 ἀναγνωρίσεως.: “πρώτη μὲν ἡ ἀτεχνοτάτη. καὶ ἧ πῇ χρῶνται 

δι’ ἀπορίαν, ἡ διὰ τῶν σημείων. τούτων δὲ τὰ μὲν σύμ- 
φυτα, οἷον «λόγχην ἣν φοροῦσι Γηγενεῖς» ἢ ἀστέρας οἵους 
ἐν τῷ Θυέστῃ Καρκίνος, τὰ δὲ ἐπίκτητα, καὶ τούτων τὰ 

} - ΄ ᾽ ’ 3 Α Υ͂ Ἁ , μὲν ἐν τῷ σώματι, οἷον οὐλαί, τὰ δὲ ἐκτός, τὰ περιδέραια 
95 καὶ οἷον ἐν τῇ Τυροῖ διὰ τῆς σκάφης. ἔστιν δὲ καὶ ταύταις 

14540 2 ἀπόπλουν ἀρορτ.: ἁπλοῦν 45. ---- ὅ ϑείας αθὰ. ἘοΘτηΘΥ. 
-- ξ ἐπεὶ. . Ὅμηρος γ. 1ὅ δα Βαρθυίουθια ρατύθιη ΘδρΙ015 Ῥϑυθ- 
ηθηΐ, --- 9 ἢ ̓καϑ' ἡμᾶς ϑύθῃγν.: ἡμᾶς 4“, --- 1 δὴ δεῖ ΑἸᾶ.: δὴ 49 
δεῖ ΔΡΟΡΎ. --- 16 τὰ ΔΡΟρΎ.: τὰς 45, --- 22 λόγχη οὖ ἀστέρες Ηρσίη- 
5118. --- 34 περιδέραια Ῥαροίυβ: μι λληνοὶ. Ὁ 4", --- 2ὅ οἷον ΔΡορτ.: 
οἷ 49, .- τούτοις 45. 



16. 14δ4Ὁ 260 -- 14555 17. 21 

χρῆσϑαι ἢ βέλτιον ἢ χεῖρον; οἷον Ὀδυσσεὺς διὰ τῆς οὐλῆς 
ἄλλως ἀνεγνωρίσϑη ὑπὸ τῆς τροφοῦ καὶ ἄλλως ὑπὸ τῶν συ- 
βοτῶν" εἰσὶ γὰρ αἱ μὲν πίστεως ἕνεκα ἀτεχνότεραι, καὶ αἱ 
τοιαῦται πᾶσαι; αἵ δὲ ἐκ περιπετείας, ὥσπερ ἡ ἐν τοῖς Νί- 
πτροις, βελτίους. δεύτεραι δὲ αἱ πεποιημέναι ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, 
ἰδιὸ ἄτεχνοι]. οἷον Ὀρέστης ἐν τῇ ᾿Ιφιγενείᾳ ἀνεγνώρισεν ὅτι 
Ὀρέστης ἐκείνη μὲν γὰρ διὰ τῆς ἐπιστολῆς. ἐκεῖνος δὲ αὐτὸς 
λέγει ἃ βούλεται ὃ ποιητὴς ἀλλ᾽ οὐχ ὃ μῦϑος᾽ διὸ ἐγγύς τι 
τῆς εἰρημένης ἁμαρτίας ἐστίν᾽ ἐξῆν γὰρ ἂν ἔνια καὶ ἐνεγκεῖν. 
καὶ ἐν τῷ Σοφοκλέους Τηρεῖ ἡ τῆς κερκίδος φωνή. ἡ τρίτη 
διὰ μνήμης τῷ αἰσϑέσϑαι τι ἰδόντα, ὥσπερ ἡ ἐν Κυπρίοις 

"τοῖς “Δικαιογένους, ἰδὼν γὰρ τὴν γραφὴν ἔκλαυσεν" καὶ ἡ 
ἐν ᾿Δλκίνου ἀπολόγω. ἀκούων γὰρ τοῦ κιϑαριστοῦ καὶ μνη- 
σϑεὶς ἐδάκρυσεν. ὅϑεν ἀνεγνωρίσϑησαν. τετάρτη δὲ ἡ ἐκ συλ- 
λογισμοῦ, οἷον ἐν Χοηφόροις. ὅτι ὅμοιός τις ἐλήλυϑεν, ὅμοιος 
δὲ οὐδεὶς ἀλλ᾽ ἢ ὃ Ὀρέστης, οὗτος ἄρα ἐλήλυϑεν. καὶ ἡ Πολυ- 
είδου τοῦ σοφιστοῦ περὶ τῆς ᾿Ιφιγενείας" εἰκὸς γὰρ τὸν Ὀρέ- 
στην συλλογίσασθαι. ὅτι ἥ τ᾽ ἀδελφὴ ἐτύϑη καὶ αὐτῷ συμ- 
βαίνει ϑύεσϑαι. καὶ ἐν τῷ Θεοδέκτου Τυδεῖ, ὅτε ἐλϑὼν ὡς 
εὑρήσων υἱὸν αὐτὸς ἀπόλλυται. καὶ ἡ ἐν τοῖς Φινείδαις" 
ἰδοῦσαι γὰρ τὸν τόπον συνελογίσαντο τὴν εἱμαρμένην, ὅτι ἐν 
τούτῳ εἵμαρτο ἀποθανεῖν αὐταῖς, καὶ γὰρ ἐξετέϑησαν ἐνταῦϑα. 
ἔστιν δέ τις καὶ συνϑετὴ ἐκ παραλογισμοῦ τοῦ ϑεάτρου, οἷον 
ἐν τῷ Ὀδυσσεῖ τῷ ψευδαγγέλῳ᾽ ὁ μὲν γὰρ τὸ τόξον ἔφη 

. γνώσεσθαι ὃ οὐχ ἕξωράκει, τὸ δὲ “ὡς δὴ ἐκείνου ἀναγνω- 
ριοῦντος διὰ τούτου, ποιῆσαι παραλογισμόν. πασῶν δὲ βελ- 
τίστη ἀναγνώρισις ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πεαγμάτιαι τῆς ἐκπλήξεως 

29 χείρους ροΞξύ πᾶσαι δαα. Ἔρβυβεῖ. --81 ἀνεγνωρίσϑη ΞΡΘὨΡΈΙ. 
- 88 διὸ ἐγγύς τι Υ ΔΒ]επη: διότι γγύς 4“. ---8ὅ ἡ τρίτη βρθηρῈ}: ἤτοι 
τῆι 4“. 14δ55 8 ἀπολόγῳ δΡορτ.: ἀπὸ λόγων 45. -- ὃ Χοηφόροις 
γιοξογῖθβ: αλοηφόροις 45. --- 6 Πολυείδους 45. -- 10 τοῖς Φινείδαις 
ἘρΙΖ: ταῖς Φινέδαις 4“ .-- 1 ἴοτῦ. ἰδόντες οἱ αὐτοῖς. -- 18 θεάτρου! 
ϑατέρου Ηδττηδπην. --- 14 ὁ μὲν Δρορτ.: τὸ μὲν Ας -- τ δὴ 
Ὑγγπῖξε: δι᾽ 4“, -- 17 ἐκπλήξεως Δρορτ.: πλήξεως 4“. 

" 
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22 10. 14665 18 --- 117. 146δὉ 8. 

γιγνομένης δι εἰκότων, οἷον [ὃ] ἐν τῷ Σοφοκλέους Οἰδί- 
ποδι καὶ τῇ ᾿Ιφιγενείᾳ᾽ εἰκὸς γὰρ βούλεσϑαι ἐπυϑεῖναι γράμ- 

0 ματα. αἷ γὰρ τοιαῦται μόναι ἄνευ τῶν πεποιημένων σημείων 
καὶ δεραίων. δεύτεραι δὲ αἵ ἐκ συλλογισμοῦ. 

᾿ κ δεῖ δὲ τοὺς μύϑους συνιστάναι καὶ τῇ λέξει [συν- 11 

᾿ απεργάξεσϑαι ὅτι μάλιστα πρὸ ὀμμάτων τιϑέμενον --- οὕτω γὰόΛ :᾽ 
ἂν ἐναργέστατα [ὃ] ὁρῶν ὥσπερ παρ᾽ αὐτοῖς γιγνόμενος τοῖς 

' 45 πραττομένοις εὑρίσκοι τὸ πρέπον καὶ ἥκιστα ἂν λανϑάνοι 
[το] τὰ ὑπεναντία᾽ σημεῖον δὲ τούτου ὃ ἐπετιμᾶτο Καρκίνῳ" 
ὃ γὰρ ᾿Αμφιάραος ἐξ ἱεροῦ ἀνήει, ὃ μὴ ὁρῶντ᾽ ἂν τὸν ϑεα- 
τὴν ἐλάνϑανεν, ἐπὶ δὲ τῆς σκηνῆς ἐξέπεσεν δυσχερανάντων 
τοῦτο τῶν ϑεατῶν --- ὅσα δὲ δυνατὸν καὶ τοῖς σχήμασιν συν- 

80 ἀπεργαζόμενον. πιϑανώτατοι γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως οἵ 
ἐν τοῖς πάϑεσίν εἰσιν καὶ χειμαίνει ὃ χειμαζόμενος καὶ χαλε- 
παίνει ὃ ὀργιζόμενος ἀληϑινώτατα. διὸ εὐφυοῦς ἡ ποιητική 
ἐστιν ἢ μανικοῦ᾽ τούτων γὰρ οἱ μὲν εὔπλαστοι οἵ δὲ ἐκστα- 
τικοί εἰσιν. Ἐ 

-.- 

14650 τούτους τε λόγους καὶ τοὺς πεποιημένους δεῖ καὶ αὐτὸν 
ποιοῦντα ἐκτίϑεσθϑαι καϑόλου, εἶθ᾽ οὕτως ἐπεισοδιοῦν καὶ 
παρατείνειν. λέγω δὲ οὕτως ἂν ϑεωρεῖσϑαι τὸ καϑόλου οἷον 
τῆς ᾿Ιφιγενείας᾽ τυϑείσης τινὸς κόρης καὶ ἀφανισϑείσης ἀδή- 

δλως τοῖς ϑύσασιν, ἱδρυνϑείσης δὲ εἰς ἄλλην χώραν, ἐν ἧ 
νόμος ἦν τοὺς ξένους ϑύειν τῇ ϑεῷ, ταύτην ἔσχε τὴν ἵερω- 
σύνην᾽ χρόνῳ δὲ ὕστερον τῷ ἀδελφῷ συνέβη ἐλϑεῖν τῆς 
ἱερείας --- τὸ δὲ ὅτι ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸς [διὰ τίνα αἰτίαν ἔξω τοῦ 

18 ὁ 46]. Δ816η. --- 231 περιδεραέων ΦΡΟΡΎ. --- 32 δεῖ... εἰσὶν 
(νυν. 84) ογάϊπϑιῃ ἀϊβρυξαύομβ ᾿π θυσατηραηῦ. --- 324 ὁ οτῃ. ΑἸά, --- 
20 τὸ 46] ὕδμίθη. --- 21 ἀνήει δρορτ.: ἂν εἴη 45. --- ὁρῶντ᾽ ἂν 
γδλϊθη: ὁρῶντα 45 ὁρῶντα τὸν ποιητὴν ὈΔΟΙΘΥ. --- 80 αὐτῆς τῆς 
Τγγσῖ. --- 33 ἐκστατικοί οοἄ. ΥἹΙοίοΟΥΙ: ἐξεταστικοί 45. 
1465 1 τούς τε λόγους καὶ τοὺς παρειλημμένους ϑαϑρῖο. ὙΔΕΪΘπ:; 
Υ. 8δάη. δὰ 14058 22. --- 2 ἐπεισοδιοῦν Δρορτ.: ἐπεισοδίου «45. --- 
- ὃ8 παρατείνειν γἱ᾽οϊοτίαδ: περιτεένειν 45. --- 8 τὸ δὲ διὰ τίνα αἰ- 
τίαν ἔξω τοῦ καϑόλου, ὅτι ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸς ἐλϑεῖν ἐκεῖ Ὁ θθοτπτοῦ. 



11. 14δδῃ 9 -- 18 1485Ὁ 86. 93 

καϑόλου] ἐλϑεῖν ἐκεῖ καὶ ἐφ᾽ ὅ τι δὲ ἔξω τοῦ μύϑου --- ἐλϑὼν 
δὲ καὶ ληφϑεὶς ϑύεσϑαι μέλλων ἀνεγνώρισεν --- εἴθ᾽ ὡς Εὐρι- 
πίδης εἴϑ᾽ ὡς Πολύειδος ἐποίησεν, κατὰ τὸ εἰκὸς εἰπών. ὅτι 

οὐκ ἄρα μόνον τὴν ἀδελφὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἔδει τυϑῆναι --- 
καὶ ἐντεῦϑεν ἡ σωτηρία. μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη ὑποϑέντα τὰ 
ὀνόματα ἐπεισοδιοῦν, ὅπως δὲ ἔσται οἰκεῖα τὰ ἐπεισόδια, οἷον 
ἐν τῷ Ὀρέστῃ ἡ μανία δι’ ἧς ἐλήφϑη καὶ ἡ σωτηρία διὰ 
τῆς καϑάρσεως. ἐν μὲν οὖν τοῖς δράμασιν τὰ ἐπεισόδια σύν- 
τομα, ἡ δ᾽ ἐποποιία τούτοις μηκύνεται. τῆς γὰρ Ὀδυσσείας 
μικρὸς ὃ λόγος ἐστίν᾽ ἀποδημοῦντός τινος ἔτη πολλὰ καὶ 
παραφυλαττομένου ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος καὶ μόνου ὄντος, ἔτι 

}Ὶ - »ἝἍ» [χ2 ; [χ κ 4 4 ἃ ΄ ᾿ δὲ τῶν οἴκοι. οὕτως ἐχόντων ὥστε τὰ γρήματα ὑπὸ μνηστή- 

18 

ρῶν ἀναλίσκεσθαι καὶ τὸν υἱὸν ἐπιβουλεύεσϑαι. αὐτὸς [δὲ] 
ἀφικνεῖται χειμασϑείς, καὶ ἀναγνωρίσας τινὰς [αὐτὸς] ἐπυιϑέ- 
μενος αὐτὸς μὲν ἐσώϑη. τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς διέφϑειρε. τὸ μὲν 
οὖν ἴδιον τοῦτο, τὰ δ᾽ ἄλλα ἐπεισόδια. 

ἔστι δὲ πάσης τραγῳδίας τὸ μὲν δέσις τὸ δὲ λύσις, τὰ 

μὲν ἔξωϑεν καὶ ἔνια τῶν ἔσωϑεν πολλάκις ἡ δέσις. τὸ δὲ 
λοιπὸν ἡ λύσις. λέγω δὲ δέσιν μὲν εἶναι τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς 
μέχρι τούτου τοῦ μέρους, ὃ ἔσχατόν ἐστιν ἐξ οὗ μεταβαίνειν 
εἰς εὐτυχίαν (ἐκ δυστυχίας συμβαίνει ἢ ἐξ εὐτυχίας εἰς δυσ- 

τυχίαν». λύσιν δὲ τὴν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς μεταβάσεως μέχρι 
τέλους" ὥσπερ ἐν τῷ “υγκεῖ τῷ Θεοδέχτου δέσις μὲν τά τε 

προπεπραγμένα καὶ ἡ τοῦ παιδίου λῆψις καὶ πάλιν ἡ αὐτῶν 
δη.... ἀπὸ τῆς αἰτιάσεως τοῦ ϑανάτου μέχρι τοῦ τέλους. 

τραγῳδίας δὲ εἴδη εἰσὶ τέσσαρα, τοσαῦτα γὰρ καὶ τὰ 
μέρη ἐλέχϑη. ἡ βὲώ πεπλεγμένη, ἧς τὸ ὅλον ἐστὶν περιπέτεια 

9 ξοτῦ. ἔξω τοῦ καϑόλου τοῦ μύϑου. --- 10 δράμασι ἃρορτ. ἄρμα- 
σιν ΑΝ. ---ι9 Ποσειδῶνος] ϑεοῦ οοπί. Ὑ 8 ]6Η. --- 19 ἔτι ΔΡΟρτ.: ἐπεὶ 
Α5. --- 91 δὲ οτῃ. ΑἸὰ. --- αὐτὸς ἐπιϑ.} αὐτοῖς ἐπιϑ.. ΑΙα.Ξ 96 
πολλάκις ρῬοϑῦ ἔξωϑεν ἰγαηβροβυῖ ΠΘθοτσσαρς. -- 29 ἐκ δυστυχίας 

. δυστυχίαν ΒΌΡΡὈ!]. 81 6ῃ. -- .38 ἀπαγωγή, λύσις δ᾽ ἢ ΘΧΟΙ- 
ἀϊδθθ Ῥυύαν Ὑδθ]θα, ἔοτί. ἡ αὐτῶν δήλωσις λύσις ἀπό. --- 84 
τὰ μέρη] τὰ μέρη τοῦ ιὐϑου Ἔα τινὰς: -- - 8ὅ ἐλέχϑη, ν. 1402} 9, 

.- 0 

»- ὅ 

90 



94 18, 14605 1 --- 26. 

τάδε. καὶ ἀναγνώρισις, ἡ δὲ παϑητική, οἷον οἵ τε Αἴαντες καὶ οἵ 
. Ἰξίονες, ἡ δὲ ἠϑικη, οἷον αἱ Φϑιώτιδες καὶ ὁ Πηλεύς" τὸ δὲ 

τέταρτον τερατῶδες. οἷον αἴ τε Φορκίδες καὶ Προμηϑεὺς καὶ 
" ὅσα ἐν δου. μάλιστα μὲν οὖν ἅπαντα δεῖ πειρᾶσϑαι ἔχειν, 
᾿ 5 εἰ δὲ μή, τὰ μέγιστα καὶ πλεῖστα, ἄλλως τε καὶ ὡς νῦν συκο- 
' » ᾿ μ΄. ΄, ᾿ ΒΝ ἷ 
Ἷ φαντοῦσιν τοὺς ποιητάς γεγονότων γὰρ καϑ΄ ἕκαστον μέρος 
4 «ῳ «, «, ἈΝ - Α 

' ἀγαθῶν ποιητῶν, ἑκάστου τοῦ ἰδίου ἀγαϑοῦ ἀξιοῦσι τὸν ἕνα 
| ὑπερβάλλειν. " δίκαιον δὲ καὶ τραγῳδίαν ἄλλην καὶ τὴν αὐτὴν 
ἢ λέγειν οὐδὲν ἴσως τῷ μύϑῳ, τοῦτο δέ, ὧν ἡ αὐτὴ πλοκὴ 

τὸ καὶ λύσις. πολλοὶ δὲ πλέξαντες εὖ λύουσι κακῶς" δεῖ δὲ 

ἄμφω ἀεὶ κροτεῖσϑαι. ε χρὴ δὲ ὅπερ εἴρηται πολλάκις με- 
μνῆσϑαι καὶ μὴ ποιεῖν ἐποποιικὸν σύστημα τραγῳδίαν. ἐπο- 
ποιικὸν δὲ λέγω [δὲ] τὸ πολύμυϑον, οἷον εἴ τις τὸν τῆς ᾿1Ιλιά- 
δος ὅλον ποιοῖ μῦϑον. ἐκεῖ μὲν γὰρ διὰ τὸ μῆκος λαμβάνει 

ι τὰ μέρη τὸ πρέπον μέγεϑος, ἐν δὲ τοῖς δράμασι πολὺ παρὰ 
τὴν ὑπόληψιν ἀποβαίνει. σημεῖον δέ᾽ ὅσοι πέρσιν. ᾿Ιλέου ὅλην 
ἐποίησαν καὶ μὴ κατὰ μέρος ὥσπερ Εὐριπίδης. (ἢ Νιόβην ὁ 
καὶ μὴ ὥσπερ «Αἰσχύλος, ἢ ἐκπίπτουσιν ἢ κακῶς ἀγωνίξονται" 
ἐπεὶ καὶ “4γάϑων ἐξέπεσεν ἐν τούτῳ μόνῳ᾽ ἐν δὲ ταῖς περι- 

20 πετείαις καὶ ἐν τοῖς ἁπλοῖς πράγμασι στοχάζεται ὦ ὧν “βούλονται 
ϑαυμαστῶς᾽ ἔστιν δὲ τοῦτο, ὅταν ὁ σοφὸς μὲν μετὰ ποϑηρίας 

«δὲν ἐξαπατηϑῇ, ὥσπερ Σίσυφος; καὶ ὃ ἀνδρεῖος μὲν ἄδικος. 
δὲ ἡττηϑῇ᾽ τραγικὸν γὰρ τοῦτο καὶ φιλάνθρωπον" ἔστιν δὲ 
τοῦτο (καὶ εἰκὸς ὥσπερ ᾿4γάϑων λέγει" εἰκὸς γὰρ ὉΜΝ 

5 πολλὰ καὶ παρὰ τὸ εἰκός. 

1400 8 ἐαφεοῶδες ΒοΒεδάου: δης 4“ τὸ δὲ τέταρτον ἡ ἁπλῆ, 
οἷον... παρέκβασις δὲ ἡ τερατώδης Ὀδροσνος. --- ὅ τὲ ΒΡΟρΊ.: 
γε Α5͵, - 6 ἑκάστου Δρορτ.: ἕκαστον 4“, -- 8 δίκαιον ... κρο- 
τεῖσϑαι γ. 10 ρρουϊποηὐὺ δὰ 1458» 28--88. --- 9 τούτῳ Βαγβίδαι.. τος 
11 κρατεῖσθαι ὙΔΆ]6Η. --- 18 λέγω τὸ Δρορτ. -- 11 ἢ δαᾷ. ὙΔΒΊθη. ! 
- 20 στοχάξεται Ηεϊηβίπβ: τροΐθ, πἰβὶ ἐστοχάξετο ταδνῖθ, στο 
χάξονται 4“, -- 22. δὲ αἀὰ. ΔΡΟΡΎ. --- 28 τραγικὸν .. φιλάν- 
ϑρωπον ἴῃ οοἀά. δηΐθ ἔστιν δὲ τοῦτο ν. 21 οοΠ]οοαία, πο. 10- 
γοοδυῦ ΞΌΒΘΙΏΙΗΙ, --- 24. καὶ δα. ϑ'αβοι ἢ]. ὌΡΗ 

εὐ σα 

Ἂ,.ῃ,Ν 
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-: καὶ τὸν χορὸν δὲ ἕνα δεῖ ὑπολαβεῖν τῶν ὑποκριτῶν καὶ 
᾿ς μόριον εἶναι τοῦ ὅλου καὶ συναγωνίξεσϑαι μὴ ὥσπερ Εὐρι- 

πίδῃ ἀλλ᾽ ὥσπερ Σοφοκλεῖ. τοῖς δὲ λοιποῖς τὰ ἀδόμενα 
(οὐδὲν) μᾶλλον τοῦ μύϑου ἢ ἄλλης τραγῳδίας ἐστέν᾽" διὸ 

ο΄ ἐμβόλιμα ἄδουσιν πρώτου ἄρξαντος ᾿4γάϑωνος τοῦ τοιούτου. 
καΐτοι τί διαφέρει ἢ ἐμβόλιμα ἄδειν ἢ εἰ ῥῆσιν ἐξ ἄλλου εἰς 
ἄλλο ἁρμόττοι ἢ ἐπειαόδιον ὅλον; 

19. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἤδη εἴρηται, λοιπὸν δὲ περὶ 
᾿ λέξεως καὶ διανοίας εἰπεῖν. τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν διάνοιαν 

ἐν τοῖς περὶ ϑδητορικῆς κείσϑω᾽ τοῦτο γὰρ ἴδιον μᾶλλον ἐκεί- 
ψῆς τῆς μεϑόδου. ἔστι δὲ κατὰ τὴν διάνοιαν ταῦτα. ὅσα ὑπὸ 
τοῦ λόγου δεῖ παρασκευασϑῆναι. μέρη δὲ τούτων τό τε ἀπο- 

δεικνύναι καὶ τὸ λύειν καὶ τὸ πάϑη παρασκχευάξειν, οἷον 
ἔλεον ἢ φόβον ἢ ὀργὴν καὶ ὅσα τοιαῦτα καὶ ἔτι μέγεϑος καὶ 
μικρότητα. δῆλον δὲ ὅτι καὶ [ἐν] τοῖς πράγμασιν ἀπὸ τῶν 
αὐτῶν ἰδεῶν δεῖ χρῆσϑαι. ὅταν ἢ ἐλεεινὰ ἡ δεινὰ ἢ μεγάλα 
ἢ εἰκότα δέῃ παρασκευάξειν᾽ πλὴν τοσοῦτον διαφέρει, ὅτι τὰ 
μὲν δεῖ φαίνεσθαι ἄνευ διδασκαλίας. τὰ δὲ ἐν τῷ λόγω ὑπὸ 
τοῦ λέγοντος παρασκευάζξεσϑαι καὶ παρὰ τὸν λόγον γίγνεσθαι. 
τί γὰρ ἂν εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, εἰ φανοῖτο ἡδέα (ἢ δεινὰ 
αὐτὰ καὶ μὴ διὰ τὸν λόγον: 

τῶν δὲ περὶ τὴν λέξιν ἕν μέν ἐστιν εἶδος ϑεωρίας τὰ 
σχήματα τῆς λέξεως. ἅ ἐστιν εἰδέναι τῆς ὑποκριτικῆς καὶ τοῦ 

Ἁ , "» 3 ΄ τ ’ὔ τ Ἁ ’, 

τὴν τοιαύτην ἔχοντος ἀρχιτεκτονικήν. οἷον τί ἐντολὴ καὶ τί 

εὐχὴ καὶ διήγησις καὶ ἀπειλὴ καὶ ἐρώτησις καὶ ἀπόκρισις 
καὲ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. παρὰ γὰρ τὴν τούτων γνῶσιν ἢ 
ἄγνοιαν οὐδὲν εἰς τὴν ποιητικὴν ἐπιτίμημα φέρεται ὅ τι καὶ 
ἄξιον σπουδῆς. τί γὰρ ἄν τις ὑπολάβοι ἡμαρτῆσϑαι ἃ Πρω- 

28 ἀδόμενα Μαάϊυβ: διδόμενα 4“, --- ῶ9 οὐδὲν δαἀὰ, Υ816ῃ, 
οὐ Μαάΐυε. -- 88 ἤδη ἃρορτ.: ἠδ᾽ Α5. -- 84 λέξις καὶ διαν. 
ἐμ νελτε λέξις ἢ διαν. 43 διαν. καὶ λεξ. ὥὅρϑαῃβρβοι. 1466» 2 
μι αὶ ΔΡΟΒΊ.: μικρότητας 4“ -- ἐν ἱπαυχιῦ ὈρΌρτντθρ. -- 
ἡδέα] ἤδη. ἃ δεῖ Τγτνῖ, ἤδη δι᾽ αὑτά βου]. 
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ταγόρας ἐπιτιμᾷ, ὅτι εὔχεσϑαι οἰόμενος ἐπιτάττει εἰπὼν «μῆνιν 
ἄειδε ϑεά». τὸ γὰρ κελεῦσαι φησὶν ποιεῖν τε ἢ μὴ ἐπίταξίς 
ἐστιν. διὸ παρείσϑω ὡς ἄλλης καὶ οὐ τῆς ποιητικῆς ὃν 
ϑεώρημα. 

τῆς δὲ λέξεως ἁπάσης τάδ᾽ ἐστὶ τὰ μέρη, στοιχεῖον συλ- 20. 
λαβὴ σύνδεσμος ὄνομα δῆμα " ἄρϑρον» πτῶσις λόγος. στοι- 
χεῖον μὲν οὖν ἐστιν φωνὴ ἀδιαίρετος, οὐ πᾶσα δὲ ἀλλ᾽ ἐξ 
ἧς πέφυκε συνετὴ γίγνεσϑαι φωνή --- καὶ γὰρ τῶν ϑηρίων 
εἰσὶν ἀδιαίρετοι φωναί, ὧν οὐδεμίαν λέγω στοιχεῖον --- ταύ- 
τῆς δὲ μέρη τό τε φωνῆεν καὶ τὸ ἡμίφωνον καὶ ἄφωνον. 
ἔστιν δὲ φωνῆεν μὲν {τὸ ἄνευ προσβολῆς ἔχον φωνὴν 
ἀκουστήν. ἡμίφωνον δὲ τὸ μετὰ προσβολῆς ἔχον φωνὴν ἀκου- 
στήν. οἷον τὸ Σ καὶ τὸ Ρ; ἄφωνον δὲ τὸ μετὰ προσβολῆς 
καϑ᾽ αὑτὸ μὲν οὐδεμίαν ἔχον φωνήν, μετὰ δὲ τῶν ἐχόντων 
τινὰ φωνὴν γινόμενον ἀκουστόν. οἷον τὸ Τ' καὶ τὸ Δ. ταῦτα 
δὲ διαφέρει σχήμασίν τε τοῦ στόματος καὶ τόποις καὶ δασύ- 
τητι καὶ ψιλότητι καὶ μήκει καὶ βραχύτητι, ἔτε δὲ ὀξύτητι 
καὶ βαρύτητι καὶ τῷ μέσῳ" περὶ ὧν καϑ᾽ ἕκαστον ἐν τοῖς 
μετρικοῖς προσήκει ϑεωρεῖν. συλλαβὴ δέ ἐστιν φωνὴ ἄσημος 
συνθετὴ ἐξ ἀφώνου καὶ φωνὴν ἔχοντος {ζὴ πλείονων ἀφώ- 
νῶν καὶ φωνὴν ἔχοντος) καὶ γὰρ τὸ ΤᾺ ἄνευ τοῦ Ῥ συλ- 
λαβὴ καὶ μετὰ τοῦ Ῥ, οἷον τὸ ΤΑ. ἀλλὰ καὶ τούτων ϑεω- 
ρῆσαι τὰς διαφορὰς τῆς μετρικῆς ἐστιν. σύνδεσμος δέ ἐστιν 
φωνὴ ἄσημος ἣ οὔτε κωλύει οὔτε ποιεῖ φωνὴν μέαν σημαν- 
τικὴν ἐκ πλειόνων φωνῶν, πεφυκυῖα συντίϑεσθαι [καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου], ἣν μὴ ἁρμόττει ἐν ἀρχῇ 
λόγου τυϑέναι καϑ᾽ αὑτόν, οἷον μὲν ἡ τοι δε᾽ ἢ φωνὴ ἄση- 
μος ἣ ἐκ πλειόνων μὲν φωνῶν. μιᾶς σημαντικῶν δὲ ποιεῖν 

21 ἄρϑρον δηΐθ ὄνομα ρΡοδυϊ ϑ'ρθηρδὶ, νυἱᾶθ Ἰηῖγα, 14675 θ, 
ὉΌῚ ἀαἤπΙ 1006 ἄρϑρου οτάο γΘΥΌΟΓΌΙ ξατθαΐαν. - 86 τὸ ΓΡ ἄνευ 
τοῦ Α συλλ...Α ὔ οἷον 4“, 14575 2 πεφυκυῖα ὙΠ ΠΒΙΒΕΙΘΥ: πεφυ- 
κυῖαν 4“. --- 8 ἣν μὴ ἁρμόττῃ ΔΡΟρΎ. --- 4 καϑ᾽ αὑτὴν Τα ηνέ, 
-- ἤτοι νσαΐρο. --- ὅ σημαντικῶν ΒοὈοτγίο}11: σημαντικόν. 45. . 
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πέφυκεν μίαν σημαντικὴν φωνήν, Ἐ ἄρϑρον δ᾽ ἐστὶ φωνὴ 
ἄσημος ἣ λόγου ἀρχὴν ἢ τέλος ἢ διορισμὸν δηλοῖ κ οἷον τὸ 
ἀμφί καὶ τὸ περί καὶ τὰ ἄλλα. [ἢ φωνὴ ἄσημος ἣ οὔτε κωλύει 
οὔτε ποιεῖ φωνὴν μίαν σημαντικὴν ἐκ πλειόνων φωνῶν πε- 
φυχυῖα τίϑεσθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου. 
ὄνομα δέ ἐστι φωνὴ συνϑετὴ σημαντικὴ ἄνευ χρόνου ἧς μέρος 
οὐδέν ἐστι καϑ᾽ αὑτὸ σημαντικόν ἐν γὰρ τοῖς διπλοῖς οὐ χρώ- 
μεϑα ὡς καὶ αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ σημαῖνον, οἷον ἐν τῷ Θεοδώρῳ τὸ 
δῶρον οὐ σημαίνει. ῥῆμα δὲ φωνὴ συνϑετὴ μετὰ χρόνου ἧς 
οὐδὲν μέρος σημαίνει καϑ᾿ αὑτό, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὀνο- 
μάτων᾽ τὸ μὲν γὰρ ἄνθρωπος ἢ λευκόν οὐ σημαίνει τὸ ποτὲ, 
τὸ δὲ βαδίζει ἢ βεβάδικεν προσσημαίνει τὸ μὲν τὸν παρόντα 
χρόνον τὸ δὲ τὸν παρεληλυϑότα. πτῶσις δ᾽ ἐστὶν ὀνόματος 
Ἃ ΄ ς Α Ἁ Ἁ « ὸν τ ῇ Ἃ ῇ δ - 

ἢ ῥήματος ἡ μὲν τὸ κατὰ {τὸ τούτου ἡ τούτῳ σημαῖνον 

καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἡ δὲ κατὰ τὸ ἑνὶ ἢ πολλοῖς, οἷον ἄνϑρωποι 
Ἃ»ν» ξ ᾿ ᾿ Ν᾿ ν ἃ ΄ : ΄. δι. ἃ 
ἢ ἄνθρωπος, ἡ δὲ κατὰ τὰ ὑποκριτικά, οἷον κατ᾽ ἐρώτησιν 

ἐπίταξιν τὸ γὰρ (ἀρ) ἐβάδισεν ἢ βάδιξε πτῶσις ῥήματος 
Ἁ - ᾿. ᾽ ᾽ ’ ’ , Ἁ ᾿ 

κατὰ ταῦτα τὰ εἴδη ἐστίν. λογὸος δὲ φωνὴ συνϑετη σημαν- 
ἈΚ » , ᾽ δ ἃ " ᾽ δ». εἶν ΄ 

τικὴ ἧς ἔνια μέρη καϑ' αὑτὰ σημαίνει τι οὐ γὰρ ἅπας λόγος 
᾽ ’ὔ ᾿ ᾽ ’ ’ ν᾽ 2 3 Γι » 

ἐκ δημάτων καὶ ονομάτων σύγκειται. ἀλλ ἐνδέχεται ἄνευ 

δημάτων εἶναι λόγον, οἷον ὃ τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμός, μέρος 
’; 3 -» [κ ᾿ 2 -ὕν ξ ’ 3 

μέντοι ἀεί τε σημαῖνον ἕξει. [οἷον ἐν τῷ ᾿βαδίξει Κλέων 

Κλέων.] εἷς δέ ἐστι λόγος διχῶς. ἢ γὰρ ὃ ἕν σημαίνων, 
ὃ ἐκ πλειόνων συνδέσμῳ. οἷον ἡ ̓Ιλιὰς μὲν συνδέσμῳ εἷς, 

Α -ΡΓ 95 ’ - «' ’ δὲ τοῦ ἀρθρωπον τῷ ἕν ἡ αν , ; 

ὀνόματος δὲ εἴδη τὸ μὲν ἁπλοῦν, ἁπλοῦν δὲ λέγω ὃ 
μὴ ἐκ σημαινόντων σύγκειται; οἷον γῆ, τὸ δὲ διπλοῦν" τούτου 

Θι.ϑ Ο. 

8 ἀμφὶ Ηατίαηρ: φ᾽  ἐ 45 φημί ΑἸά. --- ἢ... μέσου (γ. 10) 
46]. Ηθυτηϑηῃ. --- 17 βαδίέξει ατυρῖυβ: αδίξειν “5. --- 10 τὸ 
δα. δρορτ. --- 22 ἀρ’ δὰ. ὙΔΕ16η. --- βάδιξε ΔΡορτ.: ρῦνον 
Α“ο ---ῶ6 οἷον ὁ... ὁρισμός ἴῃ οοἀά. ροβὺ σύγκειται (Υ. 28) Βογὶ 
Βὰο τϑυοοδυῦ ΒρΘηββΙ. --: 21 βαδίζει ΔΡΟρΡΥ.: βαδέζειν Α5, τ δε 
“ἐν τῷ βαδίζειν", "Κλέων ὁ Κλέωνος ϑΌΒΘΙΛΙΗΙ. --- 29 συνδέσμῳ 
ΔΡΟστ.: συνδέσμων Α5. -- - 80 τῷ ἃρορτ.: τὸ 4“. 
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δὲ τὸ μὲν ἐκ σημαίνοντος [καὶ ἀσήμου], πλὴν οὐκ ἐν τῷ 
ὀνόματι σημαίνοντος, καὶ ἀσήμου, τὸ δὲ ἐκ σημαινόντων 
σύγκειται. εἴη δ᾽ ἂν καὶ τριπλοῦν καὶ τετραπλοῦν ὄνομα καὶ 
πολλαπλοῦν, οἷον τὰ πολλὰ τῶν μεγαλείων, οἷον Ἕρμο- 

καϊκόξανϑος. ἅπαν δὲ ὄνομά ἐστιν ἢ κύριον ἢ γλῶττα 
ἢ μεταφορὰ ἢ κόσμος ἢ πεποιημένον ἢ ἐπεκτεταμένον 
ὑφῃρημένον ἢ ἐξηλλαγμένον. λέγω δὲ κύριον μὲν ᾧ χρῶν 

ΡΥ 

- τ , σ᾽ 

ται ἕκαστοι, γλῶτταν δὲ ᾧ ἕτεροι, ὥστε φανερὸν ὅτε καὶ 

γλῶτταν καὶ κύριον εἶναι δυνατὸν τὸ αὐτό, μὴ τοῖς αὐτοῖς 

δέ τὸ γὰρ σίγυνον Κυπρίοις μὲν κύριον, ἡμῖν δὲ γλῶττα. 
᾿ Ἃ Φ΄᾽ ..0 - 

μεταφορὰ δέ ἐστιν ὀνόματος ἀλλοτρίου ἐπιφορὰ ἢ ἀπὸ τοῦ 
γένους ἐπὶ εἶδος ἢ ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐπὶ τὸ γένος ἢ ἀπὸ τοῦ 
εἴδους ἐπὶ εἶδος ἢ κατὰ τὸ ἀνάλογον. λέγω δὲ ἀπὸ γένους 

᾿ πυ τ - ΄, Ο' «5 (ὋἹ" ) ᾿ δ μὲν ἐπὶ εἶδος, οἷον «νηῦς δέ μοι ἥδ ἕστηκεν") τὸ γὰρ ὁρ- 
μεῖν ἐστιν ἑστάναι τι. ἀπ᾽ εἴδους δὲ ἐπὶ γένος; (οἷον) «ἦ 
δὴ μυρί᾽ Ὀδυσσεὺς ἐσϑλὰ ἔοργεν"» τὸ γὰρ μυρίον πολύ «τί» 
“ τ -" 9 - - ,’ 9 ΨὉ Ε7) Α ᾿ 

ἐστιν, ὦ νῦν ἀντὶ τοῦ πολλοῦ κέχρηται. ἀπ᾿ εἴδους δὲ ἐπὶ 
τ -" 9 , ᾿ 9 Α Ἁ ᾽ ’ 

εἶδος, οἷον «χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας» καὶ «ταμὼν ἀτειρέι 
χαλκῷ.» ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν ἀρύσαι ταμεῖν, τὸ δὲ ταμεῖν 
πσ ᾿ .ο (ΓΚ Ἁ 2 -» δι Ν δ αν 
ἀρύσαι εἴρηκεν᾽ ἄμφω γὰρ ἀφελεῖν τί ἐστιν. τὸ δὲ ἀνάλογον 
λέγω, ὅταν ὁμοίως ἔχῃ τὸ δεύτερον πρὸς τὸ πρῶτον καὶ τὸ 
τέταρτον πρὸς τὸ τρίτον᾽ ἐρεῖ γὰρ ἀντὶ τοῦ δευτέρου τὸ τέταρ- 
τον ἢ ἀντὶ ποῦ τετάρτου τὸ δεύτερον, καὶ ἐνίοτε προστυϑέα- 
σιν ἀνθ᾽ οὗ λέγει πρὸς ὅ ἐστι. λέγω δὲ οἷον ὁμοίως ἔχει 
φιάλη πρὸς Διόνυσον καὶ ἀσπὶς πρὸς Ἄρη ἐρεῖ τοίνυν τὴν 
φιάλην ἀσπίδα “΄ονύσου καὶ τὴν ἀσπίδα φιάλην ζΔρεωῶς. ἢ 
ὃ γῆρας πρὸς βίον, καὶ ἑσπέρα πρὸς ἡμέραν ἐρεῖ. τοίνυν 
τὴν ἑσπέραν γῆρας ἡμέρας, καὶ τὸ γῆρας ἑσπέραν βίου ἢ, 

84 ὀνόματι Δ Ώ]6η: ὀνόματος 45. --- 30 μεγαλιωτῶν ἐρμ. 45 
μεγαλειοτέρων οἷον Ηφυτηδημ. 145170 2. κόσμος ἰηΐτδ, ΒΟ 46- 
Βυϊζατ. --- 8 ἀφῃρημένον ϑρρηρ!!, αὖ Ἰμῖγα γ. 1485 1. --- 8 τὸ ΟΠ]. 
ΔΡΟΡΎ. -- 12 τέ δαᾷ. ὙσΙΒΙΩΡ. -- 24 ἡμέρας. . δυσμὰς ἜΜΟΝ 
ἡμέρας ἢ ὧσπ. Ἐμπ. καὶ τ. γ. ε. β. ἢ δυσμὰς Α-͵ 

( 
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ὥσπερ ᾿μπεδοκλῆς. δυσμὰς βίου. ἐνίοις δ᾽ οὐκ ἔστιν ὄνομα 
κείμενον τῶν ἀνάλογον, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ὁμοίως λεχϑήσεται" 
οἷον τὸ τὸν καρπὸν μὲν ἀφιέναι σπείρειν. τὸ δὲ τὴν φλόγα 
ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀνώνυμον" ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει τοῦτο πρὸς τὸν 

ἥλιον καὶ τὸ σπείρειν πρὸς τὸν καρπόν, διὸ εἴρηται «σπεί- 
ρων ϑεοκτίσταν φλόγα; ἔστι δὲ τῷ τρόπῳ τούτω τῆς μετα- 
φοϑᾶς χρῆσϑαι καὶ ἄλλως. προσαγορεύδαντα τὸ ἀλλότριον 

ἀποφῆσαι τῶν οἰκείων τι. οἷον εἰ τὴν ἀσπίδα εἴποι φιάλην 
μὴ “Ἄρεως ἀλλ᾽ ἄοινον. πεποιημένον δ᾽ ἐστὶν ὃ ὅλως μὴ 
καλούμενον ὑπὸ τινῶν αὐτὸς τίϑεται ὃ ποιητής. δοκεῖ γὰρ 

ἔνεα εἶναι τοιαῦτα, οἷον τὰ κέρατα ἐρνύγας καὶ τὸν ἱερέα ἀορη- 
τῆρα. ἐπεκτεταμένον δέ ἐστιν ἢ ἀφηρημένον τὸ μὲν ἐὰν φω- 
νήεντε μακροτέρω κεχρημένον ἦ τοῦ οἰκείου ἢ συλλαβῇ ἐᾳ- 

βεβλημένῃ, τὸ δὲ ἂν ἀφῃρημένον τι ἦ αὐτοῦ. ἐπεχτεταμένον 
μὲν οἷον τὸ πόλεως πόληος καὶ τὸ Πηλέος (Πηλῆος καὶ τὸ 
ΠηλείδουΣ Πηληιάδεω, ἀφῃρημένον δὲ οἷον τὸ κρῖ καὶ τὸ 
δῶ καὶ «μία γίνεται ἀμφοτέρων ὄψ.» ἐξηλλαγμένον δ᾽ ἐστὶν 
ὅταν τοῦ ὀνομαζομένου τὸ μὲν καταλείπῃ τὸ δὲ ποιῇ. οἷον 
τὸ «δεξιτερὸν κατὰ μαξζόν» ἀντὶ τοῦ δεξιόν. αὐτῶν δὲ τῶν 
ὀνομάτων τὰ μὲν ἄρρενα τὰ δὲ ϑήλεα τὰ δὲ μεταξύ, ἄρρενα 
μὲν ὅσα τελευτᾷ εἰς τὸ Ν καὶ Ῥ {καὶ ΣΣ καὶ ὅσα ἐκ τούτου 
σύγκειται, ταῦτα δ᾽ ἐστὶν δύο, Ψ καὶ Ξ. ϑήλεα δὲ ὅσα ἐκ 

τῶν φωνηέντων εἴς τε τὰ ἀεὶ μακρά. οἷον εἰς Η καὶ 2. καὶ 
τῶν ἐπεκτεινομένων εἰς Α΄ ὥστε ἴσα συμβαίνει πλήϑει εἰς ὅσα 
τὰ ἄρρενα καὶ τὰ ϑήλεα. τὸ γὰρ Ψ καὶ τὸ Ξ {τῷ Σ᾿. ταὐτά 
ἐστιν. εἰς δὲ ἄφωνον οὐδὲν ὄνομα τελευτᾷ, οὐδὲ εἰς φω- 
νῆεν βραχύ. εἰς δὲ τὸ 1 τρία μόνον, μέλι κόμμι πέπερι. εἰς 
δὲ τὸ Υ πέντε. τὰ δὲ μεταξὺ εἰς ταῦτα καὶ ΧΚὶ καὶ Σ. 

[89 πρὸς τὸν ἀφιέντα τὸν καρπόν Οδείεϊνοθίσγο. -- 88. ἀλλ᾽ 
ἄοινον Υἱοξοτίαβ: ἀλλὰ οἴνου 4". 14588 4 Πηλῆας καὶ τὸ Πη- 
λείδου αἀὰ. Μ, ϑομτιαί. -- 6 ὄψ Ὑιοίοτῖαβ: ὀης 45. --- 10 ὅσα 
ἐστὶ τελευτᾷ ὕδθετποσ. --- καὶ Σ αδἀᾶ. δρορυ. -- 18 πλήϑει 
ΔΡΟΡΎ.: πλήϑη. 5. --ἸἸΊ4 τῶ Σ δα. Τυτνῦ. --- 1Τ' ροϑὺ πέντε 
δαά. Δρορτ.: τὸ πῶυ τὸ νᾶπυ τὸ γόνυ τὸ δόρυ τὸ ἄστυ. 
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90 22, 145685 18 -- 1458Ὁ 12, 

λέξεως δὲ ἀρετὴ σαφῆ καὶ μὴ ταπεινην εἶναι. σαφε- 

στάτη μὲν οὖν ἐστιν ἡ ἐκ τῶν κυρίων ὀνομάτων, ἀλλὰ τα- 
0 πεινή. παράδειγμα δὲ ἡ Κλεοφῶντος ποίησις καὶ ἡ “ΣΞϑενέλου. 

25 

1458 Ὁ 

[2 

10 

σεμνὴ δὲ καὶ ἐξαλλάττουσα τὸ ἰδιωτικὸν ἡ τοῖς ξενικοῖς κεχρή- 

μένη. ξενικὸν δὲ λέγω γλῶτταν καὶ μεταφορὰν καὶ ἐπέκτασιν 
καὶ πᾶν τὸ παρὰ τὸ κύριον. ἀλλ᾽ ἄν τις ἅμα ἅπαντα τοιαῦτα 
ποιήσῃ, ἢ αἴνιγμα ἔσται ἢ βαρβαρισμός" ἂν μὲν οὖν ἐκ μεταφορῶν, 
αἴνιγμα, ἐὰν δὲ ἐκ γλωττῶν, ,βαρβαρισμός ---αἰνίγματός τε γὰρ ἰδέα 
αὕτη ἐστί, τὸ λέγοντα ὑπάρχοντα ἀδύνατα συνάψαι" κατὰ 

μὲν οὖν τὴν τῶν ζκυρίων» ὀνομάτων σύνϑεσιν οὐχ οἷόν τε 

τοῦτο ποιῆσαι, κατὰ δὲ τὴν μεταφορὰν ἐνδέχεται. οἷον «ἄνδρ᾽ 
εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ᾽ ἀνέρι κολλήσαντα,» καὶ τὰ τοιαῦτα... 
ἐκ τῶν γλωττῶν βαρβαρισμός --- δεῖ ἄρα κεκρᾶσϑαί πως τού- 
τοις τὸ μὲν γὰρ μὴ ἰδιωτικὸν ποιήσει μηδὲ ταπεινόν, οἷον 
ἡ γλῶττα καὶ ἡ μεταφορὰ καὶ ὃ κόσμος καὶ τάλλα τὰ εἰρη- 
μένα εἴδη. τὸ δὲ κύριον τὴν σαφήνειαν. οὐκ ἐλάχιστον δὲ 
μέρος συμβάλλονται εἰς τὸ σαφὲς τῆς λέξεως καὶ μὴ ἰδιωτι- 

κὸν αἱ ἐπεκτάσεις καὶ ἀποκοπαὶ καὶ -ἐξαλλαγαὶ τῶν ὀνομά- 
των᾽ διὰ μὲν γὰρ τὸ ἄλλως ἔχειν ἢ ὡς τὸ κύριον, παρὰ τὸ 
εἰωϑὸς γιγνόμενον, τὸ μὴ ἰδιωτικὸν ποιήσει. διὰ δὲ τὸ κοι- 
νωνεῖν τοῦ εἰωϑότος τὸ σαφὲς ἔσται. ὥστε οὐκ ὀρθῶς ψέγου- 
σιν οἱ ἐπιτιμῶντες τῷ τοιούτῳ τρόπῳ τῆς διαλέκτου καὶ δια- 
κωμῳδοῦντες τὸν ποιητήν, οἷον Εὐκλείδης. ὃ ἀρχαῖος, ὡς 
ῥάδιον ποιεῖν. εἴ τις δώσει ἐκτείνειν ἐφ᾽ ὁπόσον βούλεται, 
ἰαμβοποιήσας ἐν αὐτῇ τῇ λέξει. «ἘΠπτιχάρην εἶδον αρα- 
ϑῶνάδε βαδίξοντα.» καί «οὐκ ἄν γ᾽ ἐράμενος τὸν ἐκείνου 
ἐλλέβορον.» τὸ μὲν οὖν φαίνεσϑαι ἀπρεπῶς χρώμενον τούτῳ 
τῷ τρόπῳ γελοῖον᾽ τὸ δὲ μέτρον κοινὸν ἁπάντων ἐστὶ τῶν 

28 ἅμα ἅπαντα δρορτ.: ἂν ἅπαντα 45. --- 34 ποιήσῃ Δρορτ.: 
ποιῆσαι Α΄, -- ῶὅ τε 46]. ΑἸά. --- 27 κυρέων δαά. Τγεν μι. --- 
80 κεκρᾶσϑαι Μαάϊῃβ: κεκρέσϑαι 45. 1468" 1 συμβάλλονται 
δΡορτ.: συμβάλλεται Α-͵ -- 9 ᾿Επιχάρην ῬγγαΒΙῦ: ἥτει χάριν 43. 
ὩΣ. ἃ ἂν γευσάμενος ΤΥτπὨ. -- 11 ἀπρεπῶς ΩΝ πῶς 
4 πάντως Ἠοτητηδη. 



22. 1458 13 -- 14595 7. 91 

μερῶν. καὶ γὰρ μεταφοραῖς καὶ γλώτταις καὶ τοῖς ἄλλοις 
εἴδεσι χρώμενος ἀπρεπῶς καὶ ἐπίτηδες ἐπὶ τὰ γελοῖα τὸ αὐτὸ 
ἂν ἀπεργάσαιτο᾽ τὸ δὲ ἁρμόττον ὅσον διαφέρει ἐπὶ τῶν ἐπῶν 
ϑεωρείσϑω ἐντυιϑεμένων τῶν {κυρίων. ὀνομάτων εἰς τὸ μέ- 
τρον. καὶ ἐπὶ τῆς γλώττης δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μεταφορῶν καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν μετατιϑεὶς ἄν τις τὰ κύρια ὀνόματα 
κατίδοι ὅτι ἀληϑῆ λέγομεν οἷον τὸ αὐτὸ ποιήσαντος ἰαμ- 
βεῖον Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, ἕν δὲ μόνον ὄνομα μετα- 
ϑέντος. ἀντὶ κυρίου εἰωϑότος γλῶτταν, τὸ μὲν φαίνεται καλὸν 
τὸ δ᾽ εὐτελές. Αἰσχύλος μὲν γὰρ ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ ἐποίησε 

φαγέδαινα {δ᾽ ἢ μου σάρκας ἐσϑίει ποδός, 
ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσϑίει τὸ ϑοινᾶται μετέϑηκεν. καὶ 

νῦν δέ μ᾽ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ Ὁ ἀειδής, 
εἴ τις λέγοι τὰ κύρια μετατιϑείς 

νῦν δέ μ᾽’ ἐὼν μικρός τε καὶ ἀσϑενικὸς καὶ ἀειδής. 
καὶ 

δίφρον {τ᾿} ἀεικέλιον καταϑεὶς ὀλίγην τε τράπεξαν. 
δίφρον μοχϑηρὸν καταϑεὶς μικράν τε τράπεξαν. 

καὶ τὸ «ἡιόνες βοόωσιν» ἠιόνες κράζουσιν. ἔτι δὲ ᾿Δριφρά- 
δης τοὺς τραγῳωδοὺς ἐκωμῴδει, ὅτι ἃ οὐδεὶς ἂν εἴποι ἐν τῇ 
διαλέκτῳ τούτοις χρῶνται, οἷον τὸ δωμάτων ἄπο ἀλλὰ μὴ 
ἀπὸ δωμάτων καὶ τὸ ᾿Αχιλλέως πέρι ἀλλὰ μὴ περὶ ᾿Αχιλλέως, 
καὶ τὸ σέϑεν καὶ τὸ ἐγὼ δέ νιν καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. διὰ 
γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἐν τοῖς κυρίοις ποιεῖ τὸ μὴ ἰδιωτικὸν ἐν 
τῇ λέξει ἅπαντα τὰ τοιαῦτα᾽ ἐκεῖνος δὲ τοῦτο ἠγνόει. ἔστιν 

δὲ μέγα μὲν τὸ ἑκάστῳ τῶν εἰρημένων πρεπόντως χρῆσϑαι, 
᾿χαὶ διπλοῖς ὀνόμασι καὶ γλώτταις, πολὺ δὲ μέγιστον τὸ μετα- 
φορικὸν εἶναι. μόνον γὰρ τοῦτο οὔτε παρ᾽ ἄλλου ἔστι λα- 

1 ἁρμόττον ΔΡΟβτ.: ἁρμόττοντος 4. --- ἐπῶν» ἐπεκτάσεων 
ΤΥ. --- 16 κυρίων δα ά. Ὑ8ΔἘ}6η. --- 30 Αἰσχύλῳ Εὐριπίδου ἔββθῃ 
- μεταϑέντος ΑἸά.: μετατιϑέντος 4“. ---- 26 ἀειδής] ἀεικής 8Ὼ 
ἄκικυς ΒΟΥ θΘπάμτη 51Ὁ ΔΙ ὈΙΡΌ. --- 83 εἴποι Δρορυ.: εἴπηι 4“. 
ο΄ 746981 χαὶ τὸ ᾿4χ.... ᾿ἀχιλλέως ροβὺ δέ νὶν Ἔχαταία ἴῃ 4“ 
ΒῈΟ ἰοοο τϑααϊάιὶ ΞΡΘηροΙ. - ὅ τὸ δρορτ.: τῶι Ἂ“. 
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μῶν 

59 99, 14695 8 - 33. 14695 88. 

βεῖν εὐφυίας τε σημεῖόν ἐστε τὸ γὰρ εὖ μεταφέρειν. τὸ τὸ 

ὅμοιον ϑεωρεῖν ἐστιν. τῶν δ᾽ ὀνομάτων τὰ μὲν διπλᾶ. μά- 

10 λιστὰ ἁρμόττει τοῖς διϑυράμβοις, αἵ δὲ μλῶσναι τοῖς “ἧρωι- 
κοῖς. αἷ δὲ μεταφοραὶ τοῖς ἰαμβείοις. καὶ ἐν μὲν τοῖς ἡρωι- 
κοῖς ἅπαντα χρήσιμα τὰ εἰρημένα, ἐν δὲ τοῖς ἰαμβείοις διὰ 
τὸ ὅτε μάλιστα λέξιν μιμεῖσϑαι ταῦτα ἁρμόττει τῶν ὀνομάτων, 
ὅσοις κἂν ἐν [δσοις] λόγοις τις χρήσαιτο ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα 

:ὅ τὸ κύριον καὶ μεταφορὰ καὶ κύσμος. ς ὑΨΟΊΒδι 
περὶ μὲν οὖν τραγῳδίας καὶ τῆς ἐν τῷ πράττειν. μιμή- 

σεῶς ἔστω ἡμῖν ἱκανὰ τὰ εἰρημένα᾽ περὶ δὲ τῆς διηγήμα- 2 
τικῆς καὶ ἐν μέτρῳ μιμητικῆς, ὅτι δεῖ τοὺς μύϑους καϑάπερ 

ἐν ταῖς τραγῳδίαις συνεστάναι δραματικοὺς καὶ περὶ μίαν 
30 πρᾶξιν ὅλην καὶ τελείαν, ἔχουσαν ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τέλος, 

ἵν᾽ ὥσπερ ξῷον ἕν ὅλον ποιῇ τὴν οἰκείαν ἡδονήν,» δῆλον" 
καὶ μὴ ὁμοίας ἱστορίαις τὰς συνϑέσεις εἶναι, ἐν αἷς ἀνάγκη 
οὐχὶ μιᾶς πράξεως ποιεῖσϑαι δήλωσιν ἀλλ᾽ ἑνὸς χρόνου, ὅσα 
ἐν τούτω συνέβη περὶ ἕνα ἢ πλείους, ὧν ἕκαστον ὡς ἔτυχεν 

85 ἔχει πρὸς ἄλληλα. ὥσπερ γὰρ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἤ 
᾿ ἐν Σαλαμῖνι ἐγένετο ναυμαχία καὶ ἡ ἐν Σικελίᾳ Καρχη- 

δονίων μάχη οὐδὲν πρὸς τὸ αὐτὸ συντείνουσαι τέλος, οὕτώ 
καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς χρόνοις ἐνίοτε. γίνεται ϑάτερον μετὰ ϑά- 

τερον, ἐξ ὧν ἕν οὐδὲν γίνεται τέλος. σχεδὸν δὲ οἵ πολλοὶ 
80 τῶν ποιητῶν τοῦτο δρῶσι. διὸ, ὥσπερ εἴπομεν ἤδη. καὶ 

ταύτῃ ϑεσπέσιος ἂν φανείη Ὅμηρος παρὰ τοὺς ἄλλους, τῷ 
μηδὲ τὸν πόλεμον καίπερ ἔχοντα ἀρχὴν καὶ τέλος ἐπιχειρῆσαι 
ποιεῖν ὅλον᾽ λίαν γὰρ ἂν μέγα καὶ οὐκ παρ ρα; ο, ἘΝΗ͂Ν 

14 κἂν Ηδυΐοβ: καὶ 4“ -- ὅσοις 46]. ΑἸΆά. --- τις ΔΡΟρτ.: τί 24. 
-- 18 μέτρῳ 45: ἑξαμέτρῳ Ἠοϊπεβίαβ, μέτρον Ἰηΐ6 1688 μέτρον ἤρωι- 
κόν, αὖ 1τηΐγα, 146025 15. --- 19 συνιστᾶαναν 4“, ---- 22 ἱστορίαις τὰς συν- 
ϑέσεις ὈδΟΙΟΥ: ἱστορίας τὰς συνήϑεις 4“, --- 24 ἕκαστα Ἠοτάδηη; 
-; 260 ναυμαχία δΔρορτ.: ναύμαχος 45. --- 28 ϑάτερον Ηθττηδηη: ϑα- 
τέρου 4“, --- 39 τέλος ΠΕΒΟ0 80}: ἀθ]θηάθμ, βιύ, --- 80 εἴπομεν, Υ΄ 
14515 28, --- 81 τῷ δΡΟρΎ.: τὸ 45. -- - 838 μέγα... εὐσύνοπτον. 
μετριάξον Βατοίδαι: μέγας... εὐσύνοπτος... . μετριάξοντα 4, 
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ΕῚ Ἃ - , ΄ , «- , 

ἔσεσθαι. ἡ τῷ μεγέϑει μετριάζον καταπεπλεγμένον τῇ ποικιλίᾳ. 

νῦν δ᾽ ὃν μέρος ἀπολαβὼν ἐπεισοδίοις κέχρηται [αὐτῶν] πολ- 
λοῖς, οἷον νεῶν καταλόγῳ καὶ ἄλλοις ἐπεισοδίοις, οἷς δια- 

λαμβάνει τὴν ποίησιν. οἱ δ᾽ ἄλλοι περὶ ἕνα ποιοῦσι καὶ 
περὶ ἕνα χρόνον καὶ μίαν πρᾶξιν πολυμερῆ, οἷον ὁ τὰ Κύπρια 
ποιήσας. καὶ τὴν μικρὰν ᾿Ιλιάδα. τοιγαροῦν ἐκ μὲν ᾿Ιλιάδος 
καὶ Ὀδυσσείας μία τραγωδία ποιεῖται ἑκατέρας ἢ δύο μόναι, 
ἐκ δὲ Κυπρίων πολλαὶ καὶ τῆς μικρᾶς ᾿Ιλιάδος πλέον ὀκτώ, 

οἷον ὅπλων κρίσις. Φιλοχτήτης,. Νεοπτόλεμος, Εὐρύπυλος, 
πτωχεία. “άκαιναι. ᾿Ιλίου πέρσις καὶ ἀπόπλους [καὶ Σίνων 

24 καὶ Τρῳάδες.] ἔτι δὲ τὰ εἴδη ταὐτὰ δεῖ ἔχειν τὴν ἐποποιίαν 
τῇ τραγῳδίᾳ --- ἢ γὰρ ἁπλῆν ἢ πεπλεγμένην ἢ ἠϑικὴν ἢ 

 παϑητικήν --- καὶ τὰ μέρη ἔξω μελοποιίας καὶ ὄψεως ταὐτά" 
καὶ γὰρ περιπετειῶν δεῖ καὶ ἀναγνωρίσεων {καὶ ἠϑῶν» καὶ 

’ Ἢ Ἁ , ᾿ Ἁ ’ 3, - ᾿᾽ 

παϑημάτων. ἔτι τὰς διανοίας καὶ τὴν λέξιν ἔχειν καλῶς. οἷς 

ἅπασιν Ὅμηρος κέχρηται καὶ πρῶτος καὶ ἱκανῶς. καὶ γὰρ 
 χαὶ τῶν ποιημάτων ἑκάτερον συνέστηκεν ἡ μὲν ᾿Ιλιὰς ἁπλοῦν 
καὶ παϑητικόν, ἡ δὲ Ὀδύσσεια πεπλεγμένον --- ἀναγνωρίσεις 

Ἁ δ... 9. 2 ’ Ἁ Ἁ ΄ , ἃ 

γὰρ δι ὅλου --- καὶ ἡϑικῆ. πρὸς δὲ τούτοις λέξει καὶ δια- 

νοίᾳ πάντα ὑπερβέβληκεν. 
διαφέρει δὲ κατά τε τῆς συστάσεως τὸ μῆκος ἡ ἐπο- 

ποιία καὶ τὸ μέτρον. τοῦ μὲν οὖν μήκους ὅρος ἱκανὸς ὃ εἰρη- 
μένος" δύνασθαι γὰρ δεῖ συνορᾶσϑαι τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος. 
εἴη δ᾽ ἂν τοῦτο. εἰ τῶν μὲν ἀρχαίων ἐλάττους αἵ συστάσεις 

} Α Α - - -»" ’ " ’, εἶεν, πρὸς δὲ τὸ πλῆϑος τραγῳδιῶν τῶν εἰς μίαν ἀκρόασιν 
τυϑεμένων παρήκοιεν. ἔχει δὲ πρὸς τὸ ἐπεκτείνεσθϑαι τὸ μέ- 
γεϑος πολύ τι ἡ ἐποποιία ἴδιον διὰ τὸ ἐν μὲν τῇ τραγωδίᾳ 

Α 7 Ω , Ὰ , -» ᾿ ἘΌΝ 
μὴ ἐνδέχεσθαι ἅμα πραττόμενα πολλὰ μέρη μιμεῖσϑαι ἀλλὰ τὸ 

8ὅ αὐτῶν] αὐτοῦ Ἠεϊπβῖυβ. --- 86 οἷς ΔΡορτ.: δὲς 45. 
145690 2 Κύπρια Τυγσι: κυπρικὰ 45. -- ὅ πλέον εὐ καὶ Σίνων 
καὶ Τρῳάδες δι Ὁ Ἰηξουροϊδίουθ δαἀαϊία, Θ5886 οθηδβυῖὶῦ Ηθυτ8 ΠΗ. --- 
10 παϑητικὴν δεὲ εἶναι Ἅ1α. Ξ καὶ ἠἡϑῶν ααα. ϑ΄ΒΘτ 1]. --- 
18 ἱκανῶς ΔΡΟΡΎ.: ἵκανὸς 4“, ---1ὅ ἀναγνώρισις 4“, -- τὸ δὲ 
ΔΡορστ.: γὰρ 4“. --- - 19 εἰρημένος, ν. 14518 9. 
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94 94, 1409 96 -- 14605 18. 

ἐπὶ τῆς σκηνῆς καὶ τῶν ὑποχριτῶν μέρος μόνον᾽ ἐν δὲ τῇ 
ἐποποιίᾳ διὰ τὸ διήγησιν εἶναι ἔστι πολλὰ μέρη ἅμα ποιεῖν πε- 
ραινόμενα, ὑφ᾽ ὧν, οἰκείων ὄντων, αὔξεται ὃ τοῦ ποιήματος 
ὄγκος. ὥστε τοῦτ᾽ ἔχει τὸ ἀγαϑὸν εἰς μεγαλοπρέπειαν καὶ τὸ 

80 μεταβάλλειν τὸν ἀκούοντα καὶ ἐπεισοδιοῦν ἀνομοίοις ἐπεισοδίοις" 
τὸ γὰρ ὅμοιον ταχὺ πληροῦν ἐχπίπτειν ποιεῖ τὰς τραγῳδίας. 

τὸ δὲ μέτρον τὸ ἡρωικὸν ἀπὸ τῆς πείρας ἥρμοκεν. εἰ 
γάρ τις ἐν ἄλλῳ τινὶ μέτρῳ διηγηματικὴν μίμησιν ποιοῖτο ἢ 
ἐν πολλοῖς, ἀπρεπὲς ἂν φαίνοιτο τὸ γὰρ ἡρωικὸν στασιμώ- 

80 τατον καὶ ὀγκωδέστατον τῶν μέτρων ἐστίν --- διὸ καὶ γλώττας 
καὶ μεταφορὰς δέχεται μάλιστα᾽ περιττὴ γὰρ καὶ ἡ διηγημα- 
τικὴ μίμησις τῶν ἄλλων --- τὸ δὲ ἰαμβεῖον καὶ τετράμετρον 

1460. κινητικὰ καὶ τὸ μὲν ὀρχηστικὸν τὸ δὲ πρακτικόν. ἔτι δὲ ἀτο- 
πώτερον, εἰ μιγνύοι τις αὐτά, ὥσπερ Χαιρήμων. διὸ οὐδεὶς 
μακρὰν σύστασιν ἐν ἄλλῳ πεποίηκεν ἢ τῷ ἡρῴῳ, ἀλλ᾽ ὥσ- 
περ εἴπομεν αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει τὸ ἁρμόττον αὐτῇ [δι] 

5 αἱρεῖσθαι. 
Ὅμηρος δὲ ἄλλα τε πολλὰ ἄξιος ἐπαινεῖσϑαι καὶ δὲ͵ καὶ ς᾽ 

ὅτι μόνος τῶν ποιητῶν οὐκ ἀγνοεῖ ὃ δεῖ ποιεῖν αὐτόν. αὐτὸν 
γὰρ δεῖ τὸν ποιητὴν ἐλάχιστα λέγειν᾽ οὐ γάρ ἐστι κατὰ ταῦτα 
μιμητής. οἵ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτοὶ μὲν δι’ ὅλου ἀγωνίζονται, 

10 μιμοῦνται δὲ ὀλίγα καὶ ὀλιγάκις" ὃ δὲ ὀλίγα φροιμιασάμενος 
εὐθὺς εἰσάγει ἄνδρα ἢ γυναῖκα ἢ ἄλλο τι [790ς] καὶ οὐδέν᾽ 

ἀήϑη ἀλλ᾽ ἔχοντα ἤϑη. 5 δεῖ μὲν οὖν {καὶ ἐν τοῖς ἔπεσιν 
καὶ» ἐν ταῖς τραγῳδίαις ποιεῖν τὸ ϑαυμαστόν, μᾶλλον δ᾽ 
ες , 2 -- 2 , 4 ΝΜ Ψ Ὁ ’ὔ ΄ 
ἐνδέχεται ἐν τῇ ἐποποιίᾳ τὸ ἀλογον, δι 0 συμβαίνει μαλιστα 

τὸ τὸ ϑαυμαστόν, διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν εἰς τὸν πράττοντα, ἐπεὶ τὰ 

80 [οτί. το ἐπεισοδιοῦν. - 87 μέμησις ΔΡΟΡΎ.: κένησις 49. 
14605 1 κινητικὰ καὶ ΔΒ ]θη: κινητικαὶ 4“. --- ὅ αἱρεῖσϑαι. Βο- 
ηἰΐζ: διαιρεῖσθαι 45. --- 11 ἦϑος ἀ6]. ἘδῖΖ. --- 12 ἤϑη] ἴοτί. ἦϑος. 
- δεῖ. . χαριξόμενον (νυ. 18) ροβὺ Νέπτρων (γ. 21) Θ0]]ΟΟΔ ΤΊ 
ἀεθεραπᾷ. -- 14 ἄλογον Ὑ]οίοτίαβ: ἀνάλογον Α“. --- 1ὅ ἐπεὶ τὰ 
ΔΡΟρΥ.: ἔπειτα τὰ Α-5. 
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περὶ τὴν Ἕκτορος δίωξιν ἐπὶ σκηνῆς ὄντα γελοῖα ἂν φανείη, 
οὗ μὲν ἑστῶτες καὶ οὐ διώκοντες, ὁ δὲ ἀνανεύων. ἐν δὲ τοῖς 
ἔπεσιν λανθάνει. τὸ δὲ ϑαυμαστὸν ἡδύ᾽ σημεῖον δέ. πάντες 
γὰρ προστιϑέντες ἀπαγγέλλουσιν ὡς χαριξόμενοι. δεδίδαχεν 
δὲ μάλιστα Ὅμηρος καὶ τοὺς ἄλλους ψευδῆ λέγειν ὡς δεῖ. 20 
ἔστι δὲ τοῦτο παραλογισμός. οἴονται γὰρ ἄνθρωποι, ὅταν 

Ξ3 
τουδὶ ὄντος τοδὶ ἡ ἢ γινομένου γίνηται, εἰ τὸ ὕστερον ἔστιν, 

’; ᾿ὕ - » 

καὶ τὸ πρότερον εἶναι ἢ γίνεσϑαι᾽ τοῦτο δέ ἐστε ψεῦδος. διὸ 
δεῖ, ἂν τὸ πρῶτον ψεῦδος. ἄλλο [δ᾽]. ὃ τούτου ὄντος ἀνάγκη 
εἶναι ἢ γενέσθαι [ἢ]. προσϑεῖναι" διὰ γὰρ τὸ τοῦτο εἰδέναι 25 
3 δι. ΜΝ , ς᾽» ς ᾿ ι Ἁ - ς 
ἀληϑὲς ὃν. παραλογίζξεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ πρῶτον ὡς 

ὄν. παράδειγμα δὲ τούτου ἐκ τῶν Νίπτρων. προαιρεῖσϑαί 
τε δεῖ ἀδύνατα εἰχότα μᾶλλον ἢ δυνατὰ ἀπίϑανα᾽ τούς τε 
λόγους μὴ συνίστασθαι ἐκ μερῶν ἀλόγων. ἀλλὰ μάλιστα μὲν 

κ᾿ » » Α ΄ » - ΄ κέ 
μηδὲν ἔχειν ἄλογον. εἰ δὲ μή. ἔξω τοῦ μυϑεύματος. ὥσπερ 30 
Οἰδίπους τὸ μὴ εἰδέναι πῶς ὁ Δάιος ἀπέϑανεν. ἀλλὰ μὴ 

Ξ “ δ' ἐν τῷ δράματι, ὥσπερ ἐν ᾿Ηλέκτρᾳ οἵ τὰ Πύϑια ἀπαγγέλ- 
Ἃ - ᾽ 

λοντες ἢ ἐν Μυσοῖς ὃ ἄφωνος ἐκ Τεγέας εἰς τὴν Μυσίαν 
-“ “ ι ; ΩΣ ἢ, ὑν Ἂ ς - ὩΣ ΣΝ 
ἥκων. ὥστε τὸ λέγειν ὅτε ἀνήρητο ἂν ὁ μῦϑος γελοῖον ἐξ 

ἀρχῆς γὰρ οὐ δεῖ συνίστασθαι τοιούτους ἂν δὲ ϑῇ: καὶ 85 
φαΐνεται εὐλογωτέρως ἐνδέχεσϑαι καὶ ἄτοπον, ἐπεὶ καὶ τὰ 
ἐν Ὀδυσσείᾳ ἄλογα τὰ περὶ τὴν ἔκϑεσιν ὡς οὐκ ἂν ἣν ἀνεκτὰ 
δῆλον ἂν γένοιτο. εἰ αὐτὰ φαῦλος ποιητὴς ποιήσειε. νῦν δὲ τάδοὺ 

- » 9 - ς Ἁ 2 , ς ΄ ΝΎ ΑΨ 

τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς ὁ ποιητῆς ἀφανίζει ηδύνων τὸ ἄτοπον. 

τῇ δὲ λέξει δεῖ διαπονεῖν ἐν τοῖς ἀργοῖς μέρεσιν καὶ μήτε 
ἠϑικοῖς μήτε διανοητικοῖς᾽ ἀποκρύπτει γὰρ πάλιν ἡ λίαν λαμ- 

, ᾿ 4 Ἅ ι Ἁ ’ 
πρὰ λέξις τὰ τε ἤϑη καὶ τὰς διανοίας. δ 

δ περὶ δὲ προβλημάτων καὶ λύσεων. ἐκ πόσων τε καὶ 

29 ἢ ἢ ἀρο : ἣν 4“, --- 28 ογτί. γενέσθαι. - 34 δεῖ Βοῃϊίε: 
δή 4" - ἄλλο, δ] ἄλλου δὲ Α-,͵ ἄλλο δὲ Βοπῖίς, ἄλλο δ᾽ ὃ... ἢ 
γυάδον - οἵ τούτου Βοθοτίθ6}1:: τοῦτο ἜΜ. Σ. 86 φαένηται 45, 
- ἀποδέχεσϑαι Δρορτ. 1460Ὁ0 1 ποιήσειε Ηοἰπδῖθβ: ποιήσει 
Ας, -- δ τὲ δρορυ.: δὲ 45. 

8 Ἔ 
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ποίων [ἂν] εἰδῶν ἐστιν, ὧδ᾽ ἂν ϑεωροῦσιν γένοιτ᾽ ἂν φα- 
νερόν. ἐπεὶ γάρ ἐστι μιμητὴς ὃ ποιητὴς ὡσπερανεὶ ζωγράφος 
ἤ τις ἄλλος εἰκονοποιός. ἀνάγκη μιμεῖσϑαι τριῶν ὄντων τὸν 
ἀριϑμὸν ἕν τι ἀεί, ἢ γὰρ οἷα ἦν ἢ ἔστιν, ἢ οἷά φασιν καὶ. 
δοκεῖ, (ἢ) οἷα εἶναι δεῖ. ταῦτα δ᾽ ἐξαγγέλλεται λέξει ἢ {κυ- 
ροίοις ὀνόμασιν ἢ) καὶ γλώτταις καὶ μεταφοραῖς καὶ πολλὰ 

πάϑη τῆς λέξεως ἐστί, δίδομεν γὰρ ταῦτα τοῖς ποιηταῖς. πρὸς 
δὲ τούτοις οὐχ ἡ αὐτὴ ὀρϑύότης ἐστὶν τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς 
ποιητικῆς οὐδὲ ἄλλης τέχνης καὶ ποιητικῆς. αὐτῆς δὲ τῆς 
ποιητικῆς διττὴ ἁμαρτία. ἡ μὲν γὰρ καϑ᾽ αὑτήν, ἡ δὲ κατὰ 
συμβεβηκός. εἰ μὲν γὰρ προείλετο μιμήσασϑαι (ἀδύνατα δι᾿ 
ἀδυναμίαν αὐτῆς. (αὐτῆς) ἡ ἁμαρτία᾽ εἰ δὲ {διὰΣ τὸ προε- 
λέσϑαι μὴ ὀρϑῶς ἀλλὰ τὸν ἵππον ἄμφω τὰ δεξιὰ προβεβληκότα 
ἢ τὸ καϑ᾽ ἑκάστην τέχνην ἁμάρτημα οἷον τὸ κατ᾽ ἰατρικὴν ἢ 
ἄλλην τέχνην ὁποιανοῦν [ἢ] ἀδύνατα πεποίηται, οὐ καϑ᾽ ξαυ- 
τήν. ὥστε δεῖ τὰ ἐπιτιμήματα ἐν τοῖς προβλήμασιν ἐκ τούτων 
ἐπισκοποῦντα λύειν. 

Ὶ ς 

" φι 

2 ς 

πρῶτον μὲν τὰ πρὸς αὐτὴν τὴν τέχνην. ἀδύνατα πε- 
ὅ ποίηται᾽ ἡμάρτηται, ἀλλ᾽ ὀρϑῶς ἔχει, εἰ τυγχάνει τοῦ τέλους 
τοῦ αὑτῆς" τὸ γὰρ τέλος τηρεῖται, εἰ οὕτως ἐκπληκτικώτερον 
ἢ αὐτὸ ἢ ἄλλο ποιεῖ μέρος. παράδειγμα ἡ τοῦ Ἕκτορος 
δίωξις. εἰ μέντοι τὸ τέλος ἢ μᾶλλον (ἢ μὴ ἧττον ἐνεδέχετο 
ὑπάρχειν καὶ κατὰ τὴν περὶ τούτων τέχνην, ἡμάρτηται οὐκ 

80 ὀρθῶς" δεῖ γὰρ, εἰ ἐνδέχεται, ὅλως μηδαμῇ ἡμαρτῆσϑαι. ἔτι 
ποτέρων ἐστὶ τὸ ἁμάρτημα, τῶν κατὰ τὴν τέχνην ἢ κατ᾽ 
ἄλλο συμβεβηκός; ἔλαττον γάρ, εἰ μὴ ἤδει ὅτι ἔλαφος ϑήλεια 
κέρατα οὐκ ἔχει, ἢ εἰ ἀμιμήτως ἔγραψεν. πρὸς δὲ τούτοις. 

τῷ ν᾿ 

Ἷ ποίων εἰδῶν ΔΡορΎ. --- 9 τὸν ἀριϑμὸν ΔΡΟΡΎ.: τῶν ἀριϑμῶν 
4“, -- 11 ἡ δά. ΔΡΟΡΎ. --- κυρίοις ὀνόμασιν ἢ δᾶ. γ 8 Β]6η. --17 
κατ᾽ ἀδυναμίαν, αὐτῆς Ηεἰπβίαβ, -- 18 εἰ ΔΡορυ.: ἡ 45, --- 19 
ἄμ᾽ ἄμφω ὙΔΈ]Θη, --- 21 ὁποιανοῦν Ροβὺ πεποίηται Θχαγδύσχη. 
ἴη 49, ἢ ἀδύνατα πεποίηται Ἰπάυχιῦ ΠὨἄπέζογ. --- 34 εἰ ἀδύνατα 
γΔΒΊθη. -- 96 τηρεῖται Μ. Βομτηϊαῦ: εἴρηται 45. --- 28 ἢ μὴ δαά. 
ὈΘΌοΥθ. --- 29 ἡμάρτηται ΑἸὰ.: ἡμαρτῆσϑαι 49. 

Ἃ 
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ἐὰν ἐπιτιμᾶται ὅτι οὐκ ἀληϑῆ. ἀλλ᾽ ἴσως (ὡς) δεῖ --- οἷον 
καὶ Σοφοκλῆς ἔφη αὐτὸς μὲν οἵους δεῖ ποιεῖν. Εὐριπίδην 

’ 

δὲ οἷοι εἰσίν ---- ταύτῃ λυτέον. εἰ δὲ μηδετέρως, ὅτι οὕτω 
, φασίν᾽ οἷον τὰ περὶ ϑεῶν, ἴσως γὰρ οὔτε βέλτιον οὕτω 

λέγειν οὔτ᾽ ἀληϑῆ. ἀλλ᾽ ἔτυχεν ὥσπερ  Ξενοφάνη. ἀλλ᾽ 
Ξ οὖν φασι. τὰ δὲ ἴσως οὐ βέλτιον μέν, ἀλλ᾽ οὕτως εἶχεν, 

Ἁ ι - Ο μ᾿ ; » 2 Φι . 8 

οἷον τὰ περὶ τῶν ὅπλων. «ἔγχεα δέ σφιν Ὄρϑ᾽ ἐπὶ σαυρω- 

τῆρος οὕτω γὰρ τότ᾽ ἐνόμιζον, ὥσπερ καὶ νῦν ᾿Ἰλλυριοί. 
περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἢ μὴ καλῶς ἢ εἴρηταί τινι ἢ πέπρακται. 

οὐ μόνον σκεπτέον εἰς αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ἢ εἰρημένον 
’ " -» Ἃ -" 2 . ᾿ 93 } ΄ 

βλέποντα. εἰ σπουδαῖον ἡ φαῦλον. ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πρατ- 
Ἂ , Ἁ κι “,-“΄ἐϑν Ἃ δ᾽ Ἃ τ κο" τ μ᾿ 

τοντὰ ἢ λέγοντα πρὸς ὃν ἢ ὅτε ἢ ὅτῳ ἢ οὗ ἕνεχεν, οἷον ἢ 
μείζονος ἀγαϑοῦ. ἵνα γένηται. (ἢ) μείζονος κακοῦ, ἵνα ἀπο- 

ἃ } κ Ἁ , ς - - ͵ ᾿ 

γένηται. τὰ δὲ πρὸς τὴν λέξιν ὁρῶντα δεῖ διαλύειν, οἷον 

γλώττῃ «οὐρῆας μὲν πρῶτον» ἴσως γὰρ οὐ τοὺς ἡμιόνους 

λέγει ἀλλὰ τοὺς φύλακας" καὶ τὸν Δόλωνα «ὅς δ᾽ ἡ τοι εἶδος 

μὲν ἔην κακός» οὐ τὸ σῶμα ἀσύμμετρον ἀλλὰ τὸ πρόσωπον 

αἰσχρόν. τὸ γὰρ εὐειδὲς οὗ Κρῆτες εὐπρόσωπον καλοῦσι" καὶ 
Ἁ ’ κ᾿ , 2 ἮΝ ἊῳῪ ς 5 δ 2 Ὰ 

τὸ «ζωρότερον δὲ κέραιε» οὐ τὸ ἄχρατον ὡς οἰνόφλυξιν ἀλλὰ 

τὸ ϑᾶττον. τὰ δὲ κατὰ μεταφορὰν εἴρηται, οἷον «πάντες 
μέν ῥα ϑεοί τὲ καὶ ἀνέρες (ἐπποκοῤυσταὶ» Εὗδον παννύ- 
χιοι» ἅμα δέ φησιν «ἡ τοι ὅτ᾽ ἐς πεδίον τὸ Τρωικὸν ἀϑρη- 
σειεν. «Αὐλῶν συρίγγων ϑ᾽ ὅμαδον» τὸ γὰρ πάντες ἀντὶ 
πολλοί κατὰ μεταφορὰν εἴρηται, τὸ γὰρ πᾶν πολύ τι καὶ 
τὸ «οἴη δ᾽ ἄμμορος» κατὰ μεταφοράν. τὸ γὰρ γνωριμώτατον 

’ ἃ Ἁ ’ [χὰ ς ’ Ξ᾿ ς ᾽ 

μόνον. κατὰ δὲ προσωδίαν, ὥσπερ Ἱππίας ἔλυεν ὁ Θάσιος 
τὸ «δίδομεν (διδόμεν) δέ οἷ» καὶ «τὸ μὲν οὗ (οὐ) κατα- 

84 ὡς θά. Υ8}16η. --- 37 οὕτω ΔΡορτ.: οὔτε Ας͵ 14618 
1 Ξενοφάνη Α-: Ξενοφάνης ΔΡΟρΡΎ. ὡς παρὰ Ἐενοφάνει ΒἰξξοΥ, 
ἕοτύ. οὗ περὶ Ξενοφάνη. -- ῶ οὖν Τυγπ μι: οὐ 43 οὕτω ϑρθῃρεὶ. 
-- τ] εἰ Δρορτ.: ἢ Α5. - 9 ἢ οἵ. 4 ργγ. τὰ. “018 τὰ ϑρθῃρΈ!: 
τὸ 45. -- πάντεξ ατβίθημδιη: ἄλλοι 4“, --- 19 ἀντὶ τοῦ ΔρΡοΟρΊ. --- 
28 διδόμεν οὐ οὐ καἀάατάϊτπηαβ. 
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πύϑεται ὄμβρῳ.» τὰ δὲ διαιρέσει, οἷον ᾿Εμπεδοκλῆς «αἶψα δὲ 
385 ϑνήτ᾽ ἐφύοντο τὰ πρὶν μάϑον ἀϑάνατ᾽ (εἶναι) Ζωρά τε 

πρὶν, κέκρητο.» τὰ δὲ ἀμφιβολίᾳ, «παρῴχηκεν δὲ πλέω νύξ» 
ι ᾿ ᾿ ᾿ ΄, ᾿ ι ᾿ φν {4 - 

τὸ γὰρ πλέω ἀμφίβολον ἐστιν. τὰ δὲ κατὰ τὸ ἔϑος τῆς 
λέξεως" (ζῦσα ποτῶν κεκραμένων οἶνόν φασιν εἶναι, [ὅϑεν 
πεποίηται «κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο») καὶ χαλκέας τοὺς 

80 τὸν σίδηρον ἐργαξομένους, ὅϑεν εἴρηται ὃ Γανυμήδης “ Διὶ 
οἰνοχοεύει.᾽ οὐ πινόντων οἶνον. εἴη δ᾽ ἂν τοῦτό γε {καὶν 
κατὰ μεταφοράν. δεῖ δὲ καὶ ὅταν ὄνομά τι ὑπεναντίωμά τι 
δοκῇ σημαίνειν, ἐπισκοπεῖν ποσαχῶς ἂν σημήνειε τοῦτο ἐν ἢ θημ ᾽ χῶς ἡμῆη 

- ν᾽ ’ Τ᾽ .] - αἂ. 'ω « ΄, " ι 

τῷ εἰρημένῳ, οἷον ἐν τῷ («τῇ ῤ ξάχρκο κάμουν ἔγχος» ΩΝ 

86 ταύτῃ κωλυϑῆναι ποσαχῶς ἐνδέχεται" ὡδὶ ἡ ὡς μάλιστ᾽ ἂν 

14610 τις ὑπολάβοι; κατὰ τὴν καταντικρὺ ἢ ὡς Γλαύκων λέγει, ὅτι 
ἔνια ἀλόγως προυπολαμβάνουσιν καὶ [αὐτοὶ καταψηφισάμενοι 
συλλογίζονται καὶ] ὡς εἰρηκότος ὅ τι δοκεῖ ἐπιτιμῶσιν, ἂν 

3 - -“ “ ᾽ ὑπεναντίον ἢ τῇ αὑτῶν οἰήσει. τοῦτο δὲ πέπονθε τὰ περὶ 
9 ΄ ᾿ . 5. α “4 -Ω. Φ΄’ ἐν 
Ἰκάριον. οἴονται γὰρ αὐτὸν Μάκωνα εἶναι ἄτοπον οὖν τὸ 

μὴ ἐντυχεῖν τὸν Τηλέμαχον αὐτῷ εἰς “ακεδαίμονα ἐλϑόντα. 
τὸ δ᾽ ἴσως ἔχει ὥσπερ οἵ Κεφαλῆνές φασι παρ᾽ αὑτῶν γὰρ 
γῆμαι λέγουσι τὸν Ὀδυσσέα καὶ εἶναι ᾿Ικάδιον ἀλλ᾽ οὐκ Ἰκά- 

2 ς ’ Α Ἁ ’ ἷ. .-“".}Ἐ 

ριον. δι᾿ ἁμάρτημα δὲ τὸ πρόβλημα (εἶναι εἰκός ἐστιν. 
᾽ κ Ἁ νι ῇ , κ . ’ Ἃ ι Ἁ ’ 

ὁλῶς δὲ τὸ ἀδύνατον μὲν πρὸς τὴν ποίησιν ἡ πρὸς τὸ βέλ- 

τιον ἢ πρὸς τὴν δόξαν δεῖ ἀνάγειν. πρός τε γὰρ τὴν ποίησιν 
- , Ἁ Ψ- ῇ ν᾽ Ἔν ὦ ἤν . αἱρετώτερον πιϑανὸν ἀδύνατον ἢ ἀπίϑανον ζδυνατόν") καὶ 

σι 

1 [-- 

26 ἔοτί. κέκρητα. - πλέον ἀρορτ. πλέων ΑἸάΑ. --- 27 πλείω 
Α-, -- 28 οἷον ὅσα ποτῶν ὈΘΌθγσσοσ. --- Θχθιηρὶα ὅϑεν.... κασ- 
σιτέροιο οὐ ὅϑεν.... οἶνον Ἰοσὰτη πηυξαγθ ᾿πβδιὲ Μδάϊαβ. --- 81 
καὶ δαά. ΒΘΙηβ108. --- 88 ἐν τῷ] τὸ 4“. -- 8ὅ ἐνδέχεται ὧδί, ἢ ὡς 
μάλιστ᾽ ἄν τις ὑπολάβοι γΌ]ρο. 14610 2 ἔνιοι Ὑ]Ιοζογίαβ. --- 8 
εἰρηκότος (δβίθ] οίγο : εἰρηκότες Αι ἕοτί. καὶ αὐτοὶ παραλογι- 
σάμενοι ὡς εἰρηκότος. --- 9 δι᾽ ἀμ... ἐστιν ἴῃ ταδΥρὶηθ δἀϊθοῦύδ, 
6586 νἱάθηΐαῦ, δϑαὰβ δίαπθ οὕτω τε. .« γίνεσϑαι (ν. 16). --- εἶναι 
δια. Ηοτιπδμῃ. εν 688. δυνατόν δοΐα καὶ ἴξα, δὐδίαίτοτι αὖ ἴῃ 
Ἰαοῦμϑ οὐκ ἂν εἴη τοὺς ἀϑλητὰς Βοτιρίδ ἔαΐϊβθ6 ραΐαγθιητϑ. 

« »» “Ὑυδινεῦέ. Ὁ 
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δυνατὸν " ᾿ τοιούτους εἶναι. οἷον Ζεῦξις ἔγραφεν. ἀλλὰ βέλ- 
τιον᾽ τὸ γὰρ παράδειγμα δεῖ ὑπερέχειν. πρὸς {δ᾽ ἃ φασιν, 
τἄλογα᾽ οὕτω τε καὶ ὅτι ποτὲ οὐκ ἄλογόν ἐστιν᾽ εἰκὸς γὰρ 
καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς γίνεσϑαι. τὰ δ᾽ ὑπεναντία (ἢ ἀνομοί-) 
ὡς εἰρημένα οὕτω σκοπεῖν, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς λόγοις ἔλεγχοι, 
εἰ τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως. Ἵ ὥστε καὶ αὐτὸν 

ἢ πρὸς ἃ αὐτὸς λέγει ἢ ὃ ἂν φρόνιμος ὑποϑῆται. ὀρϑὴ δ᾽ 530 
ἐπιτίμησις καὶ ἀλογία καὶ μοχϑηρία, ὅταν μὴ ἀνάγκης οὔσης 
μηϑὲν χρήσηται τῷ ἀλόγῳ. ὥσπερ Εὐριπίδης τῷ Αἰγεῖ, ἢ 
τῇ πονηρίᾳ, ὥσπερ ἐν Ὀρέστῃ τοῦ Μενελάου. τὰ μὲν οὖν 
ἐπιτιμήματα ἐκ πέντε εἰδῶν φέρουσιν, ἢ γὰρ ὡς ἀδύνατα ἢ 
ὡς ἄλογα ἢ ὡς βλαβερὰ ἢ ὡς ὑπεναντία ἢ ὡς παρὰ τὴν 25 
ὀρϑότητα τὴν κατὰ τέχνην. αἱ δὲ λύσεις ἐκ τῶν εἰρημένων 
ἀριϑμῶν σκεπτέαι. εἰσὶν δὲ δώδεκα. 

926 πότερον δὲ βελτίων ἡ ἐποποιικὴ μίμησις ἢ ἡ τραγική, 
διαπορήσειεν ἄν τις. εἰ γὰρ ἡ ἧττον φορτικὴ βελτίων, τοιαύτη 
δ᾽ ἡ πρὸς βελτίους ϑεατάς, ἐστιν ἀεί" λίαν δῆλον ὅτι ἡ ἅπαντα 30 
μιμουμένη φορτική" ὡς γὰρ οὐκ αἰσϑανομένων ἂν μὴ αὐτὸς 
προσϑῇ: πολλὴν κίνησιν κινοῦνται. οἷον οἵ φαῦλοι αὐληταὶ 

κυλιόμενοι, ἂν δίσκον δέῃ μιμεῖσϑαι. καὶ ἕλκοντες τὸν κορυ- 
φαῖον, ἂν Σκύλλαν αὐλῶσιν᾽ ἡ μὲν οὖν τραγῳδία τοιαύτη 
ἐστίν, ὡς καὶ οἵ πρότερον τοὺς ὑστέρους αὐτῶν ὥοντο ὑπο- 55 
κριτάς. ὡς λίαν γὰρ ὑπερβάλλοντα πίϑηκον ὁ Μυννίσκος 
τὸν Καλλιππίδην ἐκάλει. τοιαύτη δὲ δόξα καὶ περὶ Πινδάρου τ4634« 

ἦν᾽ ὡς δ᾽ οὗτοι ἔχουσι πρὸς αὐτούς. ἡ ὅλη τέχνη πρὸς τὴν 
ἐποποιίαν ἔχει. τὴν μὲν οὖν πρὸς ϑεατὰς ἐπιεικεῖς φασιν 

"- 5 

18 ὃ δαὰ. "ΟΝ ΡΝ ἢν ὑπεναντίως εἶρ. Ὑνϊπίηρ. ἕο 
19 ὥστε καὶ αὐτόν) ἔοτί. οὕτως τε καὶ εἰ καϑ᾽ αὑτόν. --- 320 φρό- 
ψιμὸς Δρορτ.: φρόνημον 45. -- 21 ἀλογίᾳ καὶ μοχϑηρέᾳ Υ8ΔΈ]6Η. 
- 38 βελτίων ΔΡΟΡΎ.: βελτίον Α“. --- 80 ἀεὶ λίαν ὙΔηϊοπ: δει- 
λίαν 45. - λίαν... φορτική ἴῃ ἸπΔΥρΡΊΠ6 δαϊοοία 6556 υἱἀθηΐαυσ. 
-- 835 κινοῦνται ΔροΟρΎ.: κιγροῦντα 4“, 1462 2 ἔχουσι ἃρορτ.: 
δ᾽ ἔχουσι Α4"͵ 



᾿ ΄ ξ 5 Ξ: ΄ ᾿ - ἰκὴ Ἢ 
ὅ πρὸς φαύλους" εἰ οὖν φορτικῆ. χείρων δῆλον ὅτε ἂν εἴη. 

πρῶτον μὲν οὐ τῆς ποιητικῆς ἡ κατηγορία ἀλλὰ τῆς 
ς - ᾽ .."" ΄ -“ ᾿ 

ὑποκριτικῆς. ἐπεὶ ἔστι περιεργάξεσϑαι τοῖς σημείοις καὶ ῥαψῳ- 
δοῦντα, ὅπερ ἰ ἐστὶ] Σωσίστρατος. καὶ ἄδοντα; ὅπερ ἐποίει Μνασί- 
ϑεος ὁ Ὀπούντιος. εἶτα οὐδὲ κίνησις ἅπασα ἀποδοκιμαστέα, 

" 9ῳ Μ 2 δι καὶ δ ’ ΄“ ᾿ 

10 εἴπερ μηδ᾽ ὄρχησις, ἀλλ᾽ ἡ φαύλων, ὕπερ καὶ Καλλιππίδῃ ἐπε- 
τιμᾶτο καὶ νῦν ἄλλοις, ὡς οὐκ ἐλευϑέρας γυναῖκας μιμουμέ- 

νων. ἔτι ἡ τραγῳδία καὶ ἄνευ κινήσεως ποιεῖ τὸ αὑτῆς, 

ὥσπερ ἡ ἐποποιία᾽ διὰ γὰρ τοῦ ἀναγινώσκειν φανερὰ ὁποία 
τίς ἐστιν᾽ εἰ οὖν ἐστι τά γ᾽ ἄλλα κρείττων, τοῦτό γε οὐκ 

15 ἀναγκαῖον αὐτῇ ὑπάρχειν. ἔπειτα διότι πάντ᾽ ἔχει ὅσαπερ 
ἡ ἐποποιία, καὶ γὰρ τῷ μέτρῳ ἔξεστι χρῆσϑαι, καὶ ἔτι οὐ 

ι ᾽ ι ᾿ ᾿ ; ΓΩ 8.. τ ..8 ι 
μικρὸν μέρος τὴν μουσικὴν καὶ τὴν ὄψιν, δι΄ ἧς αἵ ἡδοναὶ 

συνίστανται ἐναργέστατα. εἶτα καὶ τὸ ἐναργὲς ἔχει καὶ ἐν 
τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων. ἔτι τῷ ἐν ἐλάττονι μήκει 

τ402ν τὸ τέλος τῆς μιμήσεως εἶναι" τὸ γὰρ ἀϑροώτερον ἥδιον ἢ 
- , - ΄ ’ ε ΄ ᾿ .: " πολλῷ κεκραμένον τῷ χρόνῳ, λέγω ὃ οἷον. εἴ τις τὸν ΟἱδΓ. 

’ 2 

πουν ϑείη τὸν ΖΣοφοκλέους ἐν ἔπεσιν ὅσοις ἡ ᾿Ιλιᾶς. ἔτι 

ἧττον [ἡ] μία μίμησις ἡ τῶν ἐποποιῶν᾽ δημεῖον δέ, ἐκ γὰρ 

ὅ ὑποιασοῦν μιμήσεως πλείους τραγῳδίαι γίνονται᾽ ὥστε ἐὰν 

μὲν ἕνα μῦϑον ποιῶσιν, ἢ βραχέως δεικνύμενον μύουρον 
φαίνεσϑαι. ἢ ἀκολουϑοῦντα τῷ τοῦ μέτρου μήκει ὑδαρῆ, λέγω 
δὲ οἷον... ἐὰν {δ᾽ 5 ἐκ πλειόνων πράξεων ἧ συγκειμένη 
“ Ὁ ΄ ;Ι Ἁ -" ’ 4. ἐς 8 κα 
ὥσπερ ἡ ἴλιας, ἔχει πολλὰ τοιαῦτα μέρη. καὶ ἡ Ὀδύσσεια, 

τὸ (ἃ) χαὶ καϑ΄. ἑαυτὰ ἔχει μέγεϑος" καίτοι ταῦτα τὰ ποιήματα. 

40 96. 14625 4 -- 14620 10, 

εἶναι. (ἐπεὶ) οὐδὲν δέονται τῶν σχημάτων, τὴν δὲ τραγικὴν 

; 

᾿ 

4 ἐπεὶ Δι ά1α] Ῥγδϑϑυαηΐθ Υ1ούουϊο αὩ1 οἷ ΒΘ υαϊῦ. ---- ὅ εἰ ΔΡΟρτ.: 
ἡ Α4“᾿ -- 8 ἐστὶ Ἰπαυχι ΞΡΘΏΡΘΕΙ. -- ἄδοντα] διαδόντα 4“ διάδοντα 
ἈΡΟΡΎ. --- 1 διαφέρει διότι ὝΔΒ]6η. -- 11 τῷ μέτρῳ, οοηΐ. 14095 
ΤῊ τὴν ὄψιν ΑἸὰ. τὰς ὄψεις Α-ς͵ δι᾽ ἃς γ6] αἷς οοπί. γ88]6ῃ. 
- 19 ἀναγνώσει Μδαϊαβ: ἀναγνωρίσει τὰ 1402Ὁ0 1 ἥδιον ἢ 
Μαάαϊαθβ: ἡδονῇ 45. - 8 ϑείη ϑείη 49. -- ἅ ἡ 46]. ΑἸά. ---- 1ὸ ἃ 

: τοιαῦτ᾽ ἅττα 4“, 



6. 1402 11 -- 19, 41 

συνέστηκεν ὡς ἐνδέχεται ἄριστα καὶ ὅτι μάλιστα μιᾶς πράξεως 
μέμησις. εἰ οὖν τούτοις τε διαφέρει πᾶσιν καὶ ἔτι τῷ τῆς 
τέχνης ἔργῳ --- δεῖ γὰρ οὐ τὴν τυχοῦσαν ἡδονὴν ποιεῖν αὐτὰς 
ἀλλὰ τὴν εἰρημένην --- φανερὸν ὅτι κρείττων ἂν εἴη μᾶλλον 
τοῦ τέλους τυγχάνουσα τῆς ἐποποιίας. 1 

περὶ μὲν οὖν τραγῳδίας καὶ ἐποποιίας. καὶ αὐτῶν καὶ 
τῶν εἰδῶν καὶ τῶν μερῶν, καὶ πόσα καὶ τί διαφέρει. καὶ 
τοῦ εὖ ἢ μὴ τίνες αἰτίαι, καὶ περὶ ἐπιτιμήσεων καὶ λύσεων, 
εἰρήσϑω τοσαῦτα. 

18 ἢ δρορτυ.: εἰ 4“. 



Περὶ κωμῳδίας. 

1. Αὐἱδύ. γτμϑῦ. 1, 11 ρ. 1872" 1 διώρισται περὶ γελοίων 
᾿ χωρὶς ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς. 101ἅ. ΠΠ| 18 Ρ. 1419" ὅ εἴρηται 
πόσα εἴδη γελοίων ἐστὶν ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς. 

ὃ 2, Ἐχοογρία οχ Αὐϊβύοῦθβ ΠΡΥῸ ρα Αποηγταυτῃ Περὶ 
κωμῳδίας ἴῃ οοα, ΟΟἸΒΙπΐᾶποὸ 120: Κωμῳδία ἐστὶ μίμησις 
πράξεως γελοίας καὶ ἀμοίρου μεγέϑους τελείου χωρὶς ἑκάστῳ 
τῶν μορίων ἐν τοῖς εἴδεσι δρῶντος καὶ (οὐδ δι᾽ ἀπαγγελίας, 
Ἔ ἡδονῆς καὶ γέλωτος περαίνουσα. τὴν τῶν τοιούτων παϑη- 
9 μάτων κάϑαρσιν. ἔχει δὲ μητέρα τὸν γέλωτα. 

γίνεται δὲ ὃ γέλως ἀπὸ τῆς λέξεως καὶ ἀπὸ τῶν πραγμάτων. 
ἀπὸ τῆς λέξεως κατὰ ὁμωνυμίαν, συνωνυμίαν, ἀδολεσχίαν, 
παρωνυμίαν (παρὰ πρόσϑεσιν καὶ ἀφαίρεσιν), ὑποκόρισμα, 
ἐξαλλαγήν (φωνῇ. τοῖς ὁμογενέσι), σχῆμα λέξεως. ὃ ἐκ τῶν 

16 πραγμάτων γέλως ἐκ τῆς ὁμοιώσεως (χρήσει πρὸς τὸ χεῖρον, 
πρὸς τὸ βέλτιον), ἐκ τῆς ἀπάτης, ἐκ τοῦ ἀδυνάτου, ἐκ τοῦ 
δυνατοῦ καὶ ἀνακολούϑου, ἐκ τοῦ παρὰ προσδοκίαν. ἐκ τοῦ 
χρῆσϑαι φορτικῇ ὀρχήσει, ὅταν τις τῶν ἐξουσίαν ἐχόντων 
παρεὶς τὰ μέγιστα φαυλότητα λαμβάνῃ, ὅταν ἀσυνάρτητος ὃ 

20 λόγος ἡ καὶ μηδεμίαν ἀκολουϑίαν ἔχων. 
διαφέρει ἡ κωμῳδία τῆς λοιδορίας, ἐπεὶ ἡ μὲν λοιδορία 

ἀπαρακαλύπτως τὰ προσόντα κακὰ διέξεισιν, ἡ δὲ δεῖται τῆς 
καλουμένης ἐμφάσεως. ὃ σκώπτων ἐλέγχειν ϑέλει ἁμαρτήματα 
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. συμμετρία τοῦ φόβου ϑέλει 
εἶναι ἐν ταῖς τραγῳδίαις καὶ τοῦ γελοίου ἐν ταῖς κωμῳδίαις. 

Ῥ-». 

Ἴ γελοίου οοἂ. --- ἑκάστου οοά., γν. 1449" 36. .... 14 ἐξ- 
αναλλαγήν οοᾶ, --- 19 φαυλότατα ΒΕΙΩΚ. - 94 σύμμετρα οοά. 



Περὶ κωμῳδίας. 43 

κωμῳδίας ὕλη" μῦϑος. ἦϑος, διάνοια, λέξις, μέλος. ὄψις. 

ὖϑος κωμικός ἐστιν ὃ περὶ γελοίας πράξεις ἔχων τὴν σύστα- 
σιν. ἤϑη κωμῳδίας τά τε βωμολόχα καὶ τὰ εἰρωνικὰ καὶ τὰ 
τῶν ἀλαζόνων. διανοίας μέρη δύο, γνώμη καὶ πίστις. 

κωμική ἐστι λέξις κοινὴ καὶ δημώδης. δεῖ τὸν κωμῳ- ν᾿ 
δοποιὸν τὴν πάτριον αὑτοῦ γλῶσσαν τοῖς προσώποις περι- 

τιϑέναι, {τῷ δὲ ξένῳ» τὴν [δὲ] ἐπιχώριον αὐτῷ ἐκείνῳ. 
μέλος τῆς μουσικῆς ἐστιν ἴδιον, ὅϑεν ἀπ᾽ ἐκείνης τὰς ς 

αὐτοτελεῖς ἀφορμὰς δεήσει λαμβάνειν. ἡ ὄψις μεγάλην χρείαν ἷ 
τοῖς δράμασι {πρὸς) τὴν ψυχαγωγίαν παρέχει. ὃ μῦϑος καὶ 10 
λέξις καὶ τὸ μέλος ἐν πάσαις κωμῳδίαις ϑεωροῦνται, διά- ὶ ; 

δὲ καὶ ἦϑος καὶ ὅ ἐν ὀλίγαι ς νοίὰν ὁὲ καὶ ηῦος οψις ολέγαις. 

μέρη τῆς κωμωδίας τέσσαρα᾽ πρόλογος. χορικὸν, ἐπεισ- 
ὄδιον, ἔξοδος. πρόλογός ἐστιν μόριον κωμῳδίας τὸ μέχρι 
τῆς εἰσόδου τοῦ χοροῦ. χορικόν ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ χοροῦ μέλος τ 
ἀδόμενον ὅταν ἔχῃ μέγεϑος ἱκανόν. ἐπεισόδιόν ἐστι τὸ με- 
ταξὺ δύο χορικῶν μελῶν. ἔξοδός ἐστι τὸ ἐπὶ τέλει λεγόμενον 
τοῦ χοροῦ. 

8. Κρ Πο. ἴῃ οδἴθο. Ρ. 488 13 Βτηδμηᾶίβ. καὶ γὰρ καὶ ὃ 

᾿Δριστοτέλης ἐν τῷ περὶ ποιητικῆς συνώνυμα εἶπεν εἶναι ὧν 30 

πλείω μὲν τὰ ὀνόματα λόγος δὲ ὃ αὐτός, οἷα δή ἐστι τὰ 
πολυώνυμα τὸ τε λώπιον καὶ ἱμάτιον καὶ τὸ φᾶρος. οοπῇ. 
Αὐῖβὲ. τμϑὲ. ΠΠ 2. 

4. Απεϊαὐοϊβέα ἱἰπ ΒΚ Κουϊ δπθοᾶοίβ 101, 352 κυντότα- 
τον: ᾿Δριστοτέλης περὶ ποιητικῆς. «τὸ δὲ πάντων κυντότατον.» 36 

ΙΝ  οῸ 

9 δεήσει οο., γ. 1480 16. --- 10 ψυχαγωγίαν] συμφωνίαν 
οοα. τῇ ψυχαγωγέᾳ ΒοΥΠπδᾶγΒ, τ. 1400Ρ 17. --- 11 ἔοτῦ. δεάνοια. 



ΙΝΌΕΧ. ἢ 

γάϑων δ63 19, 34, 80. --- ἄν- 
ϑος Ὁ10 22. -- ̓ “χιλλεύς 9514. 

ἀγών δ0Ὁ 19. ὅ15 6. ὅ45 27. 
ἀήϑεις τραγωδίαι ὅθ08 26. 
οὗ Αἴαντες δὅθ8 1. 
αἴνιγμα ὅδ85 2. 
Αἰσχύλος 498 16. --- Μυσοί 608 

838. --- Νιόβη δ65 17. --- Προ- 
μηϑεύς δὅθ8 2. -- Φιλοκτήτης 
8 22. -- Φορκίδες δθ8 2. -- 
Χοηφόροι δ ὅ. 

“λκμαίων ὅ85᾽ 19. ὅ8» 23. 
ἀμφιβολία 615 20. 
ἀναγνώρισις ὅ08 87. δ28 80. --- 

εἴδη ἀναγνωρίσεως ὅ4" 19. 
ἀνάλογον ὅ1Ὁ 106. 
ἁπλοῦς μῦϑος ὅ1Ὁ 84. δὅ38 16. 

65. 55. δὉ85 18 -- ἁπλοῦν 
ὄνομα δ18 81. --- ἁπλοῦν μέ- 
τρον 49" 12. 

ἀποκοπῇ δ8᾽ 9͵ 
ἀπόπλους (ἰγχαροθαϊ) ὅ9Ὁ 87. 
ἄρϑρον δ18 6. 
“Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς ἐκδεδομέ- 

νοις λόγοις 540 18. --- ἐν τοῖς 
περὶ ῥητορικῆς ὅθ08 88. 

᾿ριστοφάνης 488 27. 
4ριφράδης 85» 31. 
ἁρμονία 418 22. --- ἀρμ. λεκτική 

498 20. 
ἄρρενα -- ϑήλεα -- - τὰ μεταξύ 

585 9. 

ἢ ΠΏΤΩΘΥΟΒ Ῥδρίπατττη οαϊξϊομβ ΒοΚκΚουίδηδθ ἴα δουρὶ, 
αὖ ἀο8 ῬΥΙΟΥΘΒ ΟΥΪΠ6Β ΓΟΒΘΟΔΥΘΙΩ, ὉπΠ46 868 βῖρσηιϊδοοῦ ρᾶρ. 14568. 

᾿᾿στυδάμαντος ᾿Δλκμαίων δ8081. 
αὐλητική 418 16, 24. --- αὐλοῦσι 

Σκύλλαν 610 34. 
αὐτοσχεδιάσματα 480 23. 495 9͵ 
ἀφῃρημένον ὄνομα ὅ85 ὅ. 
ἄφωνον ὅ0" 28. : 

βαρβαρισμός ὅ85 2ὅ. 
βαρύτης --- ὀξύτης --- μέσον δ0Ὁ 

88. 

γελοῖον 498 831. ». 42 ὙἘΓΩΣ 
ρα. ἢ 

Γλαύκων 61" 1. : 
γλώττα ΕΝ 4, ὅ95 10 ΘΥΡΊ ΥΙ, 
γραφική δ08 84. γραφεῖς 485 ὅ. 

δασύτης -- φιλότης ὅθ} 81. 
δέσις τραγῳδίας δ᾽ 21. 
Ζηλιάς 488 14. 
διαίρεσις 618 24, 
διάλεκτος 498 9ὅ. 58" 6, 38. 
διάνοια 803 6. 50} 4, 11. 808 84. 

-- διανοέας μέρη ὅθ 87. --- 
διάνοιαι δ08 80. 

διήγησις 86} 12. --- διηγηματικὴ 
μέμησις 8958 17. ὅ9Ὁ 88, 86. 

διϑύραμβος 488 1. ὅ98 .8.--- 
διϑυραμβικῶν ποίησις 41 25. 
-- διϑυραμ οποιητική 415 1. 

“ικαιογένης ἐν Κυπρίοις 051. 
Διονύσιος 488 6. 



ΙΝΘΕΧ. 45 

διπλοῦς μῦϑος δ838 18, 31. 
διπλᾶ ὀνόματα 15 12, 82. 
695 9. 

δρᾶμα ὅϑεν καλεῖται 485 28. -- 
δραματικαὶ μιμήσεις 485 8. 

Δωριεῖς ἀντιποιοῦνται τραγῳ- 
δίας καὶ κωμῳδίας 485 29. 

ἐγκώμια 48Ὁ 21. 
εἰκονογράφοι. δ4Ὁ 9. --- εἰκόνες 

νεκρῶν 48" 10. 
ἐκπληκτικόν ὅ438 4. 
ἐλεγειοποιοί 41ὺ 14. 
ἐλεεινόν 20 81. ὅ8" 2, 10. -- 

ἔλεος ὅ88 ὅ. 
ΟΝ (ὑγαροθαΐα) ὅ45 1 

᾿ ἐμβόλιμα δ6Ὁ 80. 
᾿Εμπεδοκλῆς 410 18. ὅτ» 25. 

ὅ88 6. 618 24. 
ἐντολή ὅθ᾽ 11. 
ἐξαλλαγαί ὅ8) 2. --- ἐξηλλαγμέ- 

νον ὀνομα ὅδ3 6. 
: ἕξαμετρα 498 9. --- ἡ ἐν ἕξα- 

μέτροις μιμητική 490 21. 
᾿ὐξέγηνες τὸν διϑύραμβον 493 

ξξοδος χοροῦ δ20 22. 
ἐπεισόδιον 495 271. 20 20. δὅ68 

82. --- ἐπεισοδιοῦν δ 2. --- 
ἐπεισοδιώδης μῦϑος 81 34. 

ἐπέκτασις ὅδ᾽ 2. -- ἐπεκτετα- 
μένα ὀνόματα 88 8. 

Ἐπίχαρμος 485 382. 49" θ. 
ἐποποιΐα 415 14. -- τί διαφέρει 

τραγῳδίας 49) 10. ὅ9 18,24. 
61Ὁ 28. -- μηκύνεται ἐπεισ- 
οδίοις 55» 11. -- ἐποποιίας 
εἴδη καὶ μέρη ὅ8" 10. 59" 8. 

ἔπη 498 ὅ. 608 18. --- ἐποποιοί 
49}. 14. 

ἑρμηνεία ὅ0ὺ 16. 
ἙΕυὐκλείδης ὃ ἀρχαῖος δ80 1. 
πὸ ωψολοὴ 685 38. 28, δ05 17| 

21. 60} 88. -- Ἰφιγένεια ἐν 
Αὐλίδι ὅ45 81. -- Ἰφιγένεια 

ἐν Ταύροις δ2Ὁ 0. δ43 7, δ4Ὁ 
81. δ65 19. ὅδ᾽ 10. --- Κρεσφόν- 
της ὕ45 ὅ. --- Μελανίππη ὅ45 
80. -- Λήδεια ὅ85 31. δ49 1. 
610 22. -- Ὀρέστης ὅ48 28. 
610 93. -- Τρῳάδες δ9" 8. 
Φιλοκτήτης ὕ8" 34. --- Φινεῖ- 
δαι δδ8 10. 

Εὐρύπυλος ὅ9" 6. 

Ζεῦξις ὅ08 97. 610} 14. 

Ἡγήμων ὁ Θάσιος 485 12. 
ἡδονὴ ἀπὸ τραγῳδέας ἢ κωμῳ- 

δίας ὅ838 80. ὅ8Ὁ 10. 692} 13. 
ἡδυσμένος λόγος 490 28, 
ἦϑος ὅ0" 8. --- ἤϑη ὅ05 ὅ. ὅ0Ὁ 

8. ὅ48 1. --- ἡϑικὴ τραγωδία 
ὅρ68 2. 

ἡμίφωνον ὅν 2ὅ. 
Ἡρακληίΐς 815..19. 
Ἡρόδοτος 561}3. 
ἡρωικά ( 485 88. 898 10. --- ἡρωε- 

κὸν μέτρον ὅ9᾽ 82, 84. -- 
ἡρῷος 608 8. 

ϑαυμαστόν 008 18. 
ϑέατρα 4958 9. ὅ88 59. 
Θεοδέκτου Δυγκεύς 5258 28. δ8Ὁ 

81. Τυδεύς δ85 9. 
Θησηίς 818 19. 
Θυέστης ὅ88 11, 20. 

ἰαμβεῖον 48Ὁ 81. 498 20, 34. ὅδ᾽ 
19. 693511, 12. 590 87. - ἰάμ- 
βων ποιηταί 480 838. 498 4. --- 
ἰαμβικὴ ἰδέα 490 8. 

ἰδέα δ0" 84. ὅθ0 8. δὅ8Ὁ 18. -- 
ἰδέα αἰνίγματος ὅ88 2ὅ. 

ἰδιωτικὸν 8521, 81. 68" 4. 5938. 
Ἰλίου πέρσις 665 16. ὅ9" 7. 
Ἰλιὰς μικρά ὕϑὺ 8, ὅ. 
Ἰλλυριοί, 6018 4. 
Ἱππίας ὃ Θάσιος 618 22. 
ἱστορία 898 322. 



ΨΥΨ 

40 ΙΝΘΕΧ. 

κάϑαρσις 490 97. 
καϑόλου ἐκτίϑεσθαι δδν 2. 
Καλλιπίδης 625 1 11. 
Καρκίψου Ἀμφιάραος δδ5. 237: -- 

Θυέστης δ4Ὁ 28. 
Καρχηδονίων μάχη δ95 26. 
Κεφαλῆνες ὁ1Ὁ 7. 
κιϑ) αριστική 470 16, 
Κλεοφῶν 485 12. ὅ8᾽ 20. 
κλεψύδρα δ153 8. 
κόμμος Ὅν 28. 
κορυφαῖος 61" 88. 
κόσμος δ1Ὁ 2, δὅ88 82. δὅ958 1. 
Κρατῆης 49" 8. 
Κρῆτες 615 14 
ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας 9" 2, ὅ. 
κύριον ὄνομα δηὉ 1. --- ποιεῖ 

τὴν σαφήνειαν δ85 38. 
κωμῳδία 615 14, 26. Ρ. 42--48. 

-- ὅϑεν καλεῖται 488 8. “--- 
κωμῳδίαι ἀντιποιοῦνται οἵ 
ΜἭεγαρεῖς 488 80. 490 7. -- 
κωμῳδία ἐστὶ μίμησις αἰσχροῦ 
498 830 -- ἐξ ἀρχῆς ἔλαϑεν 
490 1 --- κωμῳδοποιοί 498 4. 

Λάκαιναι (ἰταροράϊα) 59Ὁ 1 
λέξις 490 84, ὅ0ν 18. 60} 8. 

- λέξεως μέρη 86" 20. -- - λέξ. 
εἴδη 86} 9. ---- λέξ. ἀρετή ὅ88 
18. --- λέξεις δ08 80. -- λε- 
κτικὸν 498 24, --- λεκτικὴ ἀρ- 
μονέα 493 20. 

λευκογραφήσας εἰκόνα ὅθ08 88. 
λόγος 578 28. 
λύσις τραγῳδίας 848 87. δ89 80. 

ὅ68 10. --- λύσεις προβλημά- 
τῶν 60" 6. 

Μάγνης 485 38. 
μεγαλεῖα ὅ15 86. 
“Μεγαρεῖς ἀντιποιοῦνταιτῆς κω- 

μῳωδέας 483 80. 
μέϑοδος 415 12. δ68 86. 
μελοποιία 490 85. ὅ0Ὁ" 16. 

μεταφορά δι 7. 615 16. ἀρ- 
μόττει ἰαμβείοις ὅ95 11, με- 
ταφορικός 98 6. 

μέτρα 48" 21. --- μετρικά ὅθ" 
84, 88. 

μῆκος τραγῳδίας 515 6. -- ἐπο- 
ποιίας ὅ9" 19. 

ἀπο μηχανῆς δ4" 2. 
μίμησις 415 10. -- μιμήσεως δια- 

φοραί 415 17, 485 23. --- μι- 
μητικαὶ τέχναι δ15 29. ὅ95 18, 
-- μέμησις φορτική 61} 29. 
- τὸ μιμεῖσθαι σύμφυτον 
τοῖς ἀνϑρώποις 480 6. --- με- 
“μουμένους Ῥαββῖίγε 485 23. 

μῖμοι 410 11. 
Μέτυος ἀνδριάς δ25 9, 
Μνασίϑεος ὃ Ὀπούντιος 625 10. 
μῦϑος ὅ05 ὅ. 600 2. ὅ95 18. --- 
μύϑου μῆκος δ15 ὅ. -- υύϑου 
μέρη 525 9. --- ιῦϑος ἁπλοῦς, 
διπλοῦς, παρειλημμένος 88" 
18. 68}21. --- μύϑευμα 60580͵ 

μύουρος μῦϑος 62} 6. 
ὮὨηυννίσκος 61Ὁ 86. 

Νεοπτόλεμος ὅ0Ὁ 6. 
τῶν νέων αἴ τραγῳδίαι ὅ05 28. 
Νικοχάρης 488 18, 
νόμων ποίησις 418 26. 485 15. 

Ξέναρχος 410 10. 
τὸ ξενικὸν τῆς λέξεως ὅ85 22. 
Ξενοφάνης 613 1, 

Ὀδυσσεὺς τραυματίας δδ8ν 82, 
-- Ὀδυσσεὺς ψευδαγγεῖος 
δ58 14. 

Ὅμηρος 410 18. 488 12, 22. 48Ὁ 
84. 84Ρ 15. ὅϑν᾽ 7. ὅ98 31. 
590 18. 603 6, 20. 

Ιλιάς 4951, 618 28. δ68 18. 
δ18 29. 59Ὁ 8, 14. 61} 9. 
-- τὰ περὶ τὸν ἀπόπλουν 
54» 9, -- νεῶν κατάλογος 
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593 3, 6. --- Ἕκτορος δί- 
ὠξις 605 16. 600 27. 
Α 1:56Ὁ 106. 44]! 11: δ" 
86. 4580:061511. Β272: 
δῚΡ 12. Εἰ 898 : ὅ88 8. 
1 202 : 615 16. Καὶ 1δ2: 
ΒΕ ΒΒ Καὶ 8261 : 615 26. 
ΤΑ 8δ160:0615 12. Ρ 36δῦ: 
δ8»ν 81. Σ' 489: 618 21. 
Ύ 284:015 80. Υ 270: 
6015 84. Φ 2917 : 6158 28. 
Φ ὅ92:618 29. Ψ᾿ 828 : 
618 28. 

Ὀδύσσεια 495 1. ὅ15 28. 
ὅ85 81. ὅάν Φ6. ὅδ᾽ 171. 
-- ̓ Δλκένου ἀπόλογος θῦὃ 

. 8. -- τὰ Νίέπτρα δ4Ὁ 80. 
6008 27. -- τὰ περὶ τὴν 
ἔκϑεσιν 608 87. 
α 188 : 5170 10. ει 518: 
58» 95, ο 16: θ108ὅ. υ 

289 : δ80 99͵ 

Μαργίτης 480 80, 871. 
ολον τί ἔστιν ὅ00 26. 
ὁμαλὰ ἤϑη 845 20. 
ὄνομα τί ἐστι δ13 11. --- ὀνό- 

ματος εἴδη δ18 81. 
ὅπλων κρέσις (ἀροράᾶϊ8) 59} 6. 
ὀρχηστῶν μίμησις 418 21. 

ὀρχηστικωτέρα ποίησις 495 59. 
ὄψις 490 32. ὅο" 17. ὅ8" 2, 1. 

628 18. 

πάϑος ὅ20 19, ὅ8Ὁ 17. ὅθ8 88. 
-- παϑήματα 49} 21. δὅ95 12. 
- παϑητικὴ τραγῳδία ὅ653 1. 

πάροδος χοροῦ 2 23. 
παρῳδίαι 488 18. 
Παύσων 485 6. 
πεπλεγμένη πρᾶξις ὅ28 17. δῶ 

84. δῦν 88. 
πεποιημένα ὀνόματα 515 838. 
περιπέτεια ὅ053 87. 828 28. 
Πίνδαρος 648 1. 
πλοκὴ τραγωδίας ὅθ 9, 

ποίησις τί ἐστι 415 14. -- ὅϑεν 
γεγέννηται 4 48" 4 -- εὐφυοῦς 
ῃ μανικοῦυ ἡ ποιητική ὅδ88 82. 

--- σπουδαιοτέρα ἱστορίας 
51" 6, 

Πολύγνωτος 4ἀδδ 6. δ08 27. 
πολιτική ὕ0" ὁ. 
Πολύειδος δδδ᾽ 6. δδ»᾽Ὀ 11. 
προβλήματα 00} ὁ. 
πρόλογος 49" ὅ. δ2" 171. 
προσῳδία 618 22. 
πρόσωπον γελοῖον 495 84. 
Πρωταγόρας ὅθ" 16. 
πρωταγωνιστὴς λόγος 495 17. 
πτῶσις δ158 18. 
πτωχεία ἱταρσοράϊα ὅ9" 1. 

δαψωδοῦντα 6028 7. --- ῥδαψῳδία 
“μικτή 410 22. 

ῥῆμα 18 14. 
ῥήσεις ὅ08 80. δ08 81. 
ῥητορική ὅ0} 6. 
ῥυϑμοὶ σχηματιξόμενοι 415 27. 

ἡ ἐν Σαλαμῖνι μάχη ὅ98 26. 
σατυρικόν 495..19. 
Σϑένελος ὅ85 20. 
ἐκ Σικελίας ἡ κωμωδίέα 485 82. 
Σίνων ἴφὈυΪα ὅ9" 7. 
Σίσυφος ὅθ08 22. 
τὰ ἀπὸ σκηνῆς ὅ2Ὁ 19. 
σκηνογραφέα 498 18. 
σκευοποιία ὅ0Ὁ 20. 
Σκύλλαν αὐλοῦσι 843 80. 
Σοφοκλῆς 488 20. 498. 18. 568 

28. 600 88. --- ἀντιγόνη 451. 
- - Ἠλέκτρα 6008 82. --- Οἰδέ- 
πους ὅ35 96, 84. 58" 80. 58 
80. δὅάν 8. δδ5 18. 608 81. 
6 2, -- - Τηρεύς 84 886. -- 
Τυρώ ὅ4Ὁ 98. 

στάσιμον ὅ2Ὁ 24. 
στοιχεῖον ὅθ᾽ 21. 
συλλαβή δ0Ὁ 84. 
σύνδεσμος ὅθ" 38. 
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ὑὁδαρὴς μῦϑος 62" 1. σύνϑεσις τραγῳδίας δῶ» 389. 
συρίγγων τέχνη 415 20. 
σύστασις ὅ9Ὁ 21. 608 3. --- σύ- 

στασις πραγμάτων ὅθ» 23. 
ὅ85 28. 

σχήματα 6328 4 -- σχηματιξό- 
μενοι ῥυϑμοί 418 9. -- σχή- 
ματα λέξεως δθὉ 10. 

Σωκρατιχοὶ λόγοι 410 11. 
“Σωσίστρατος 028 8, 
Σώφρων 410 10. 

τέλος δ08 19. --- τέλος ποιήσεως 
600Ὁ 25, 

τερατῶδες ὕϑ᾽ 9. ὅθ 8. 
τετράμετρον 498 20, δθῦ 87. 
Τιμόϑεος 485 160. 
τραγῳδία τί ἐστιν 418 14, 41Ὁ 

20. --- τέ διαφέρει κωμῳδίας, 
488 17, --- - τί διαφέρει ἐπο- 
ποιίας 495 10. ὅ03 19. --- τραγ. 
μεταβάσεις 495 8ὅ. --- τραγ. 
ὅρος 490 24, --- τραγ. μέρη 
δ08 8. δ} 1, -- τραγ. εἴδη 
δ59 84. --- τραγ. τέλος ὅ05 28. 
- τραγῳδίαι εἰς μίαν ἀκρόα- 
σιν τιϑέμεναι ὅ9» 22. -- 
τραγικὴ μέμησις πότερον βεῖλ- 
τίων ἐποποιικῆς 610 28. 

τραγικώτατος ὕ88 21. 
τραγῳδοδιδάσκαλοι 493 ὅ. 

ὕμνοι 48 27. 
ὑπεναντία, 61} 17. 
ὑποκριτιχκή ὅδ» 10. 025 7: -- 

ὑποκριταί 495 10. 490 ὅ. 61» 
8. --- ὑποχριτικά ὅϊ5 21. 

φαλλιχά 495 11. 
Φϑιώτιδες δρ653.:9, τ 
φιλάνϑρωπον δῶν 40. ὅθ58 28͵ 
Φιλόξενος 488 16. 
ΝΣ ὅ85 6. --- φοβερόν 2} 82. 

Ὁ 9͵ 

ἥδ κα 49" 1: 
φροιμιασάμενος 008 10. 

. φωνήῆεν ὅθ» ῶ6... 

Χαιρήμων 608 2, --- Κένταυρος 
40 21. ᾿ 

Χιωνίδης 488 88, , 
χορὸς κωμῳδῶν 49} 2. -- τὰ τοῦ 

χοροῦ 498 160. 
χορικόν δ2Ὁ 28. 
χορηγία ὅ8" 8. 

ψευδῆ λέγειν ὡς δεῖ 608 90. 
ψιλοὶ λόγοι 415 28. 
ψιλομετρέα 485 11. 
ψιλότης 560 52. 
ψόγοι 48ὉΡ 21. . 
ψυχαγωγεῖ ὅ05 80. τ ψυχαγω- 

γικόν ὅ0" 17. 
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